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2007was het jaar van de keuzes. En vooral:
het uitwerken van die keuzes.Met de
voornaamste keuze – de beste Private Bank
vanNederland en België worden – scherp
op het netvlies, hebbenwe veranderingen
vormgegeven die nodig zijn om dat doel te
bereiken. Zoals onze nieuwewerkwijze,
metmeer eigen verantwoordelijkheid en een
zomogelijk nog scherpere cliëntfocus.We
hebben gericht en bewust geïnvesteerd in de
bestemensen, opleidingen enmiddelen om
onze organisatie en onzemedewerkers in
staat te stellen onze ambities te verwezen-
lijken. Allemaal veranderingen diewe pro-
fessioneel ondersteunenmet een business
change programma en een nieuwe, state of
the art it-structuur.

2007was ook het eerste volle jaar van
vruchtbare kruisbestuivingmet Kempen
&Co. Alle institutionele beleggings-
activiteiten zijn nu bij Kempen onder-
gebracht en het topsegmentwordt bediend
doorVan Lanschot Kempen. Tegelijkertijd
zorgt een goede kennisuitwisseling ervoor
dat de Private Banking-cliënten van
Van Lanschot de beschikking hebben over
de beleggingskennis en vermogensregie van
de specialisten vanKempen&Co.

Kiezen voor
ondernemerschap

Dekeuze voor Private Banking als core
business betekent ook een voortdurende
alertheid om te zorgen dat we het werk
waarinwe het beste zijn, ook op de allerbeste
manier uitvoeren, met de bestemensen en
middelen, maar ook volgens de hoogste
standaard van integriteit en compliance.
Anderzijds betekent kiezen helaas ook altijd
onvermijdelijk afscheid nemen van activi-
teiten of producten die niet (meer) bij de
core business passen.

De bakens zijn dus verzet in 2007, de koers
is duidelijk en het kompas is zoals altijd
afgesteld op de cliënt. Daarmee kiezenwe
volmondig voor core business en goed en
duurzaam ondernemerschap. Zodat we ook
in 2008weer het verschil gaanmaken.
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Kerncijfers

In miljoenen euro’s

2007 2006* %

Inkomsten uit operationele activiteiten 648,0 504,0 28,6
Bedrijfslasten 414,7 286,4 44,8
Bijzonderewaardeverminderingen 0,1 2,9 – 97,5
Bedrijfsresultaat voor belastingen 233,2 214,7 8,6
Nettowinst doorlopende activiteiten 189,4 178,0 6,4
Nettowinst niet-doorlopende activiteiten 26,0 6,5 400,0
Nettowinst 215,4 184,5 16,7

Winst per gewoon aandeel (€) 5,94 5,48 8,4
Bedrag beschikbaar voor aandeelhouders (€) 6,04 5,68 6,3

Efficiencyratio (%) 64,0 56,8
Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) 16,9 17,4

bis-ratio (%) 12,0 13,7
bis-ratio Tier I (%) 9,0 10,0
bis-ratio Core Tier I (%) 6,7 7,3
Credit rating A A

* De cijfers voor 2006 zijn aangepast voor de resultaten

vanVan Lanschot Assurantiën, die opgenomen zijn onder

‘Niet doorlopende activiteiten’.





1 Profi el en strategie

Van Lanschot nv is een moderne Private 

Bank met een geschiedenis die teruggaat 

tot 1737. De bank richt zich met name op 

ver mogende particulieren en ondernemers. 

Bij de dienstverlening aan vermogende 

particu lieren zijn vermogensvorming en 

vermogens bescherming de kern. Hiervoor 

biedt Van Lanschot een breed scala aan 

producten en diensten aan. Daarbij staat 

het belang van de klant centraal. De bank 

hanteert het principe van open architectuur: 

als het voor de klant beter is, bieden wij ook 

producten van derden aan. 

In het zakelijke segment ligt het accent op de 

dienstverlening aan de ondernemer met zijn 

zakelijke en privé-uitgangspunten en doel-

stellingen. De nadruk ligt op dienstverlening 

aan familiebedrijven en de daarbij betrokken 

directeuren-grootaandeelhouders, en aan 

het middenbedrijf.

Dochteronderneming Kempen & Co richt 

zich behalve op vermogende particulieren en 

op ondernemingen vooral ook op de institu-

tionele markt met effectendienstverlening 

en vermogensbeheer. Onder het label 

CenE Bankiers biedt Van Lanschot specifi ek 

op de gezondheidszorg toegespitste fi nan-

ciële dienstverlening. Onder de merknaam 

Van Lanschot Kempen richt de bank zich op 

het topsegment van de vermogende particu-

lieren (> € 5 miljoen).

 Bankieren met aandacht en zorg

Van Lanschot kiest voor een omvang die 

borg staat voor het juiste evenwicht tussen 

complete en hoogstaande dienstverlening 

en een persoonlijke benadering met korte 

lijnen. We bieden onze klanten aandacht en 

zorg, met een grote mate van fl exibiliteit en 

discretie.

Daarmee excelleren we in die zaken, die 

grootbanken niet of moeilijker kunnen 

bieden, juist omdat het grootbanken zijn. 

Introductie

De persoonlijke relatie komt vóór alles. 

Bij het zakelijk bankieren is co-ondernemer-

schap de voornaamste bindende factor in de 

relatie met onze cliënten.

Om een geloofwaardig alternatief voor de 

grootbanken te kunnen zijn, hecht 

Van Lanschot veel waarde aan haar onafhan-

kelijkheid. Deze onafhankelijkheid vormt 

de basis van ons businessmodel, waarbij wij 

de belangen van de cliënt voorop zetten. 

Van Lanschot laat zich dan ook, meer dan 

andere banken, leiden door het belang van 

de klant.

Altijd dicht bij de klanten

In Nederland is Van Lanschot met 32 kan-

 toren vertegenwoordigd in de meeste grote 

steden. Met dit kantorennet kan in het hele 

land een volledig pakket aan fi nanciële 

diensten worden aangeboden.

In België zijn er negen kantoren, in het 

Nederlandstalige gebied en in Brussel. 

Anders dan het Nederlandse bedrijf, richt 

Van Lanschot België zich uitsluitend op de 

vermogende particulier en de institutionele 

belegger. Om onze particuliere cliënten 

ook elders van dienst te kunnen zijn, zijn 

er kantoren op Curaçao, in Zwitserland 

(twee), in Luxemburg en op Jersey.

Beste Private Bank

Van Lanschot heeft de ambitie de beste 

Private Bank van Nederland en België te 

worden. Om dat te bereiken moeten er 

voortdurend keuzes worden gemaakt.

Van Lanschot wil een platte, toegankelijke 

organisatie zijn én blijven, met korte lijnen, 

een hoog klantbewustzijn en een excellent 

kennisniveau, geconcentreerd op de belang-

rijkste klantengroepen. In dit Maatschap-

pelijk Jaarverslag worden vier keuzes toege-

licht die Van Lanschot in 2007 heeft gemaakt 

om haar doelstellingen te realiseren. 
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2007 is een jaar vol veranderingen geweest. 

Het heeft ook laten zien dat veranderen een 

doorgaand proces is, gevoed door verwachtingen 

van cliënten en ontwikkelingen in de markt. 

Van Lanschot heeft de ambitie de beste Private 

Bank van Nederland en België te worden. 

Om dat te bereiken, moeten er keuzes worden 

gemaakt. Keuzes voor een professioneler, slag-

vaardiger en nog klantgerichter Van Lanschot. 

Bestuursvoorzitter Floris Deckers blikt terug, 

maar vooral: vooruit.

De betere specialist

‘Als middelgrote bank loopt Van Lanschot 

het risico te groot voor een servet en te klein 

voor een tafellaken te zijn. Onze profi lering 

is gericht op vermogenden, een nichemarkt. 

Maar door de historische ontwikkeling 

van de bank zijn we groot en te breed voor 

uit slui tend het topsegment. We moeten 

kiezen, ook met het oog op de consolidatie 

die gaande is in de markt.

Keuzes maken doe je niet per kalenderjaar, 

het is een continu proces. Ook mijn voor-

ganger heeft zich hier al intensief mee 

beziggehouden. In 2007 hebben we uitge-

sproken: we zijn een Private Bank en een 

bank voor het familiebedrijf, met Business 

Banking gericht op de ondernemer, meer 

dan op de onderneming.

We profi leren ons dan ook meer en meer als 

een nichebank van specialisten, in een markt 

die voor 80 procent in handen is van vier 

grootbanken. Die banken hebben gespecia-

li  seerde afdelingen, ondersteund door één 

grote Back-Offi ce en een groot klanten-

bestand. Daar tegenover moet Van Lanschot 

heel bewust de attributen kiezen om de 

betere specialist te zijn. 

De Grote Kleinbank is groot in de dingen 

die ze kiest. De keuze die we niet maken is: 

groeien in omvang. De keuze die we wel 

maken: een platte, toegankelijke organisatie 

met korte lijnen en een hoog klantbewust-

zijn. Een organisatie die volledig ten dienste 

van de cliënt staat, ook de top. Dat is ons 

inziens haalbaar bij een omvang van zo’n 

3.000 mede werkers. Groter moeten we niet 

willen zijn.’

De betere vermogensbeheerder

‘De keuze de beste Private Bank van Neder-

land en België te worden, heeft een aantal 

consequenties die niet goed waren doorzien. 

Zo is bij Van Lanschot een relatief zwaar 

hypotheekbedrijf gegroeid. We hebben 

veel debetproducten en zijn nog steeds niet 

sterk genoeg in vermogensbeheer. Terwijl 

vermogensbeheer en Private Banking hier 

bijna synoniem zijn, zeker voor het segment 

vanaf ca. 1 miljoen. 

We moeten dus zorgen dat we wél goed zijn 

in vermogensbeheer. Daarvoor waren al 

stappen gezet, die in 2007 aanzienlijk zijn 

versneld door de acquisitie van Kempen. 

Zij vertegenwoordigen in Amsterdam de 

specialistische kennis waarvoor je verder in 

Zürich of Londen moet zijn.

De synergie met Kempen versterkt ons 

vermogensbeheer en -advies en maakt het 

mogelijk Van Lanschot sterker te profi leren 

als echte Private Bank. Niet alleen voor 

onze cliënten, ook voor onze medewerkers.

Maar Kempen is niet het ei van Columbus. 

Ook bij onszelf moet er nog veel geïnves-

teerd worden om tegenspel te bieden, in 

zowel de kennis bij Kempen, als de wensen 

van de cliënten.’

Interview met de bestuursvoorzitter

‘De Grote Kleinbank is groot in de 
keuzes die ze maakt’ 
 Floris Deckers voorzitter Raad van Bestuur
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De echte Private Bank 

‘Als betere specialist en betere vermogens-

beheerder hebben we de betere mede-

werkers nodig. Onze private bankers 

moeten echte private bankers kunnen zijn. 

Vermogende mensen zijn competente 

mensen en die eis stellen ze ook aan hun 

bankier. Die moet snappen wat zijn cliënten 

bezighoudt. Van Lanschot wil een aan-

trekkelijke werkgever zijn voor wie zo’n 

carrière nastreeft.

De businesschange die met Drive! is ingezet, 

vullen we in met de bankbrede cultivering 

van kennis en vaardigheden. Het opleidings-

budget is weer verhoogd, in 2007 met ruim 

27 procent. Trainingen, opleidingen, het 

Van Lanschot Leadership programma, het 

insead Executive Program: ze zijn alle 

gericht op verbetering van ons kennisniveau, 

zelfvertrouwen, aandacht voor inhoud en: 

blijven excelleren in persoonlijke aandacht 

voor de cliënt. 

Met Kempen hebben we een hoge mate van 

beleggersprofessionaliteit in huis gekregen. 

Van Lanschot investeerde daar al in, maar 

maakte veilige keuzes. Onze portefeuilles 

waren zelden echt veel beter dan de markt, 

die van Kempen liggen daar fl ink boven. De 

cultuur van “beter zijn dan” is nu het grote 

plezier van de Private Wealth Teams. 

We hebben duidelijke keuzes gemaakt op het 

gebied van professional capital management 

en we hebben het beste product voor parti-

culiere beleggers. Van Lanschot blijft kiezen 

voor een open architectuur, waarin we 

distri bueren wat we goed vinden. Kempen 

Capital Management blijft gescheiden. In 

2007 zijn via het project Connect 39 mede-

werkers in dienst getreden bij Kempen. 

Kempen kan niet zonder het institutioneel 

bedrijf, terwijl Van Lanschot dat juist aan 

het afbouwen was. Institutioneel beleggen 

ligt nu volledig bij Kempen en zal van daar 

doorwerken in Private Banking.’

Het alternatief

‘De gebeurtenissen rond abn amro in 2007 

hebben natuurlijk vragen opgeroepen over 

de positie van Van Lanschot. We kiezen er 

nadrukkelijk voor een zelfstandige bank te 

blijven. Omdat we van mening zijn dat onze 

cliënten, aandeelhouders en medewerkers 

daar het beste bij zijn gebaat.

Voor onze cliënten willen we hét alternatief 

voor de grootbanken zijn. Dan kunnen we 

daar geen onderdeel van zijn. Onze aandeel-

houders zijn tevreden, we zijn al heel lang 

goed voor gemiddeld tien procent winst-

groei per jaar. Ik zou zeggen: we gaan niet 

ongevraagd de dansvloer op.

En wat de medewerkers betreft: 

Van Lanschot heeft de uitgesproken eigen 

cultuur van een oud, beetje paternalistisch, 

maar doorzichtig familiebedrijf. We gaan 

tolerant en met egards met elkaar om. De 

cultuur bij grootbanken is er een van compe-

titie en carrière. Bij Van Lanschot kunnen 

medewerkers groeien met de competenties 

van hun cliënten. Ook dat is een keuze.’

Investeren in mensen 

‘Het uitgangspunt in onze business change is: 

de cliënt krijgt iemand tegenover zich met 

meer beslissingsbevoegdheid, meer zelf-

vertrouwen en een grote mate van zelfstan-

digheid. Dat hebben we vertaald in “aan-

dacht met inhoud”, in ons beleggingsbeleid, 

scholing, opleidingen en Drive! 

Daarnaast is een modern, concurrerend 

arbeidsvoorwaardenbeleid een voorwaarde 

voor de medewerkers die we ambiëren. Ook 

op dat gebied maken we keuzes. 

De vaste commerciële salarissen waren bij 

Van Lanschot niet marktconform. We 

groeien nu naar een markt conforme vaste 

en variabele beloning, die wordt gedragen 

door een solide performance management-

programma. 

We hebben onze pensioenen wat af moeten 

toppen omdat ons pensioensysteem on-

betaalbaar was geworden. De nieuwe 

pensioenregeling is nog altijd ruim, tegen 

een geringe eigen bijdrage. Voor het optie-

plan, dat om fi scale redenen niet was vol te 

houden, is een nieuw, aantrekkelijk aan-

delenplan in de plaats gekomen.’ 

De cliënt krijgt

iemand tegen-

over zich met

meer beslissings-

bevoegdheid,

meer zelfver-

trouwen en een

grote mate van

zelfstandigheid
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Investeren in middelen

‘Van Lanschot legt de lat hoog, voor alle 

mede werkers, dus ook de bestuurders. 

Vrijheid vraagt om discipline, ontplooiing 

om duidelijke kaders en eigen verantwoor-

delijkheid om helderheid en volledige infor-

matie. Medewerkers moeten daarvoor de 

juiste instrumenten ter beschikking hebben. 

In 2007 hebben we het crm-systeem Siebel 

uitgerold. Dat verliep ronduit inspirerend, ik 

heb het zelden zo meegemaakt. Het voldoet 

aan de verwachtingen van de gebruikers, die 

er snel mee leren werken en het onderhoud 

valt mee. Of het ook echt biedt wat we ervan 

verwachten, moet natuurlijk nog blijken. 

Dat geldt ook voor de administratieve 

systemen die nu worden geïmplementeerd. 

ict kent geen Grote Kleinbank. Voor onze 

administratieve processen moeten we de 

keuzes van een grootbank maken: bewezen 

systemen, die de spaghetti van de tientallen 

systemen vervangen die om historische 

redenen in de verschillende geledingen van 

de bank draaien. 2008 is een voorbereidings-

jaar. In 2009 gaan we in één keer over en 

weten we of het werkt.’

De kern van de zaak

‘Als zelfstandige bank moeten we een hoge 

fi nanciële performance neerzetten en onze 

bedrijfsvoering moet correct zijn. Om 

fi nan cieel boven de markt te presteren, 

moeten we onze kostenstructuur beheersen; 

en om een zelfstandige specialist te blijven, 

moeten we niet te groot willen worden. 

Van Lanschot kiest daarom voor een sterke 

focus op haar core business.

In 2007 hebben we 51 procent van 

Van Lanschot Assurantiën verkocht aan de 

Goudse Verzekeringen. Banken verkopen 

van nature geen verzekeringen, al zijn ze 

een heel geschikt afzetkanaal. De Goudse 

is een bevriend bedrijf, ook een oud familie-

bedrijf. Als joint venture blijven we bij 

elkaar betrokken. We zijn in 2007 ook de 

mogelijkheden van outsourcing van bedrijfs-

onderdelen gaan onderzoeken. 

Dat valt slecht, en ik ben er op zich ook geen 

voorstander van. Het geeft onrust en brengt 

het risico van schisma’s met zich mee. Maar 

onze kosten zijn nu eenmaal eindig.

Als beste Private Bank moet Van Lanschot 

meer dan anderen keuzes maken voor het 

belang van haar cliënten. Onderscheidend is 

daarin dat wij de zorgplicht positief vinden. 

Compliance en integriteit zijn kernactivi-

teiten, risicomijding en zorgvuldig omgaan 

met cliënten horen bij bankieren. Dat werkt 

door in de selectie en opleiding van onze 

medewerkers. 

Vanzelfsprekende integriteit en zorg-

vuldigheid worden niet meer als evident 

beschouwd. “Wij zijn zo niet”, daar mogen 

we niet meer van uit gaan. Er zijn aparte 

interne afdelingen en extern toezicht voor 

nodig. Het belang van de cliënt staat voorop. 

Dat betekent dat je ook je cliënt aan de 

regels houdt.’

De volgende generatie

‘Compliance en integriteit zijn vergelijk-

baar met, of zelfs deel van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen: de doelstellingen 

van het bedrijf zijn in overeenstemming met 

de maatschappij. Van Lanschot houdt zich 

op verschillende niveaus met mvo bezig. 

Het goede doelen-beleid is het typische 

“in stilte goed doen” van het familiebedrijf. 

Dan is er de persoonlijke betrokkenheid 

van medewerkers, waaruit bijvoorbeeld het 

Kinderfonds is voortgekomen. 

Op het derde niveau is de bank actor in het 

maatschappelijke proces en daar geldt ster-

ker: “gij zult...”. Dat begint bij Greenlease 

auto’s, Max Havelaar-koffi e, verant woorde 

afvalverwerking en duurzaam bouwen. 

Het gaat verder met duurzaam vermogens-

beheer – een voorbeeld is het sns Sense 

Fund dat Kempen beheert – en investeren in 

zakelijk en sociaal duurzaam ondernemer-

schap. Daaraan wil Van Lanschot als bank 

van vernieuwing, traditie en ervaring haar 

bijdrage leveren. Goed ondernemerschap 

maakt het verschil.’

onder nemerschap

maakt het

verschil
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 Van Lanschot wil de beste Private Bank 

van Nederland en België worden en zich 

nadrukkelijk profi leren als nichespeler en 

specialistische bank voor vermogende 

particulieren in het hoogste segment en 

familie bedrijven.

 Waar we voorheen in sommige opzichten 

nog op dezelfde manier met vermogens-

beheer omgingen als een algemene bank, 

kiezen we nu voor een Private Banking-

focus en hebben we de manier waarop we 

onze klanten bedienen in 2007 verfi jnd. 

Het topsegment wordt bediend door 

Van Lanschot Kempen, waarbij we de 

kennis van de specialisten van Kempen & 

Co nu ook voor vermogende particulieren 

kunnen inzetten. Tegelijkertijd gingen dit 

jaar in veertien kantoren met veel succes de 

Private Wealth Teams (pwt) van start met 

een innovatieve manier van vermogensbe-

heer en fi nanciële planning. Institutionele 

cliënten zijn voortaan het werkterrein van 

Kempen en buitenlandse ingezetenen zijn 

de specialiteit van International Wealth 

Management.

Keuze 1: Beste Private 
Bank van Nederland en 
België worden

 Om onze nieuwe werkwijze en producten 

en diensten succesvol in de markt te zetten 

en daadwerkelijk de beste beleggersbank te 

worden, moeten we onze cliënten de beste 

private bankers en de beste private wealth 

managers bieden, uiteraard met dezelfde 

cliëntgerichtheid waar Van Lanschot van 

oudsher voor staat. Voor de medewerkers 

betekent dat dat er nog meer nadruk komt 

te liggen op kerncompetenties zoals ver-

mogensbeheer en -behoud en beleggen. Dat 

kwam in 2007 tot uiting in gerichte interne 

en externe wervingscampagnes voor private 

bankers en wealth managers, maar ook in 

de werving en opleiding van andere mede-

werkers. Want Van Lanschot wil nu en in de 

toekomst een aantrekkelijke werkgever met 

groeimogelijkheden zijn voor toptalent op 

het gebied van Private Banking. 

 Voor België als tweede thuismarkt brengt de 

sterkere focus op Private Banking minder 

grote veranderingen mee. Daar profi leert 

Van Lanschot zich al sinds 1991 met succes 

als gespecialiseerde Private Bank voor 

particulieren. Met de ambitie om de eerste 

‘tweede bank’ van de Belgen en de Neder-

belgen te zijn. Een ambitie die dus naadloos 

aansluit bij de recente ontwikkelingen in 

Nederland. 
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De beste Private Bank van Nederland en België heeft de mede-

werkers nodig die het verschil maken. Die de cliënt de aandacht 

met inhoud bieden waar Van Lanschot voor staat. Dat betekent 

dat Van Lanschot kritisch kijkt naar kennis, expertise en specia-

lismen. Maar cliëntgerichtheid geeft de doorslag in de keuzes die 

er worden gemaakt. 

 In onze hrm-strategie staat cliëntfocus voorop. Daar-

naast leggen we sterke nadruk op ondernemerschap, eigen 

verantwoordelijkheid en initiatief. En vanzelfsprekend 

stellen we, als ambitieuze beleggingsbank, effectenkennis 

centraal. 

Eigen netwerk

 In 2007 was er een duidelijk grotere belangstelling voor 

Van Lanschot als werkgever dan in voorgaande jaren. 

Desondanks deed de verkrapping op de arbeidsmarkt zich 

voelen en bleken de gangbare instrumenten om mede-

werkers te werven niet toereikend. Van Lanschot heeft 

op creatieve wijze dataresearch uitgevoerd en echt 

 gestructureerd gebruikgemaakt van eigen netwerken. 

In een interne referral campagne zijn medewerkers lande-

lijk betrokken bij het vinden van goede kandidaten. Veel 

leidinggevenden hebben daarin een sleutelrol gespeeld. 

Externe werving

 Het hele jaar door is een externe campagne gevoerd waarin 

Van Lanschot zich heeft geprofi leerd als aan trekkelijke 

werkgever. De website van Van Lanschot is uitgebreid 

met informatie over arbeidsvoorwaarden, opleiding en 

ontwikkeling, loopbaan mogelijkheden en testimonials van 

mede werkers. Werving- en selectiebureaus zijn slechts  

selectief ingezet. Er zijn zeventien zoek opdrachten aan 

externe bureaus gegeven, waarvan er acht zijn ingevuld. 

In totaal heeft hr Recruitment 262 vacatures ingevuld, 

exclusief de speciale werving voor de Private Wealth 

Teams.

Private Wealth Teams

 In 2007 is er met name succesvol geworven in het boven-

ste segment van Van Lanschot: de senior private banker 

en de private wealth manager. Het opzetten van Private 

Wealth Teams in de kantoren in ’s-Hertogenbosch, 

Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Hilversum, Rotterdam, 

Utrecht, Wassenaar en Zeist was een belangrijk aan-

dachtspunt. Hiervoor zijn 19 externe kandidaten 

geworven en 43 interne kandi daten benoemd. Voor 

de werving is een speciale website gemaakt, met een 

gefi lmde welkomstboodschap van bestuursvoorzitter 

Floris Deckers. 

Private Trainee Opleiding

 Ook in 2007 is er weer een klas begonnen in de Private 

Trainee Opleiding van Van Lanschot. De vijftien deel-

nemers worden opgeleid voor een commerciële functie 

bij Private Banking. De keuze de beste Private Bank van 

Nederland en België te willen zijn, komt in het opleidings-

programma tot uitdrukking in extra aandacht voor ver-

mogensbeheer en beleggingskennis. De Private Trainee 

Opleiding bestaat inmiddels zeventien jaar. Van de 200 

trainees die ooit zijn begonnen, zijn er nog steeds 122 bij 

Van Lanschot in dienst. Dat is een signifi cant lager verloop 

dan in de rest van de organisatie. Ze zijn werkzaam in 

functies van private banker en beleggingsadviseur tot 

kantoordirecteur en concerndirecteur Private Banking.

Meegroeien

 Van Lanschot kiest medewerkers die mee willen groeien 

met de bank en met haar cliënten. Er zijn veel doorstroom-

mogelijkheden. Niet voor niets waren er in 2007 veel 

bewegingen. Ruim 300 medewerkers vonden intern een 

nieuwe functie bij Van Lanschot. 

Kiezen voor mensen
Recruitment
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‘Focus op vermogensregie werkt’ 
 Roderick Mastenbroek & team 

Vliegende start van Private Wealth Teams

In mei 2007 ging het eerste Private Wealth Team 

(pwt) van start in Den Haag. ‘Een hele bijzon-

dere ervaring om de voortrekker van dit nieuwe 

vermogensregieconcept te zijn’, zegt Roderick 

Mastenbroek, terugkijkend. ‘En om een gespeci-

aliseerde expertise op te bouwen voor 1 miljoen-

plus-klanten’ , vult collega Andrew Mackay aan.

‘Werken als Private Wealth Team betekent 

voor ons: meer aandacht per klant en een 

duidelijke focus op vermogensregie: het 

realiseren van de wensen en doelen van 

de klant,’ legt Roderick uit. ‘We hebben 

daarom bewust gekozen voor een team met 

verschillende achtergronden. We zijn met 

vier bankers en twee interne relatiemana-

gers, allemaal met een focus op vermogens-

beheer en acquisitie. Andrew en ik zijn 

daarbinnen de generalisten, onze collega’s 

zijn meer gespecialiseerd in beleggen, maar 

we presenteren ons als team naar de klant. 

Klanten geloven namelijk best dat we 

goed kunnen beleggen en aardig zijn. Ze 

vinden het veel belangrijker dat er altijd 

iemand van het team voor ze klaar staat die 

hun dossier kent.’

Vermogensregie

De gespecialiseerde pwt-aanpak betekent 

ook een andere werkwijze. Andrew: ‘Bij 

de start kregen we hulp van Kempen. Hun 

wijze van vermogensbeheer, Private Asset 

Management, is nu ook de onze. Om de 

wensen en mogelijkheden van de klant te 

bepalen, werken we met het nieuwe pro-

gramma opal. Daarmee kunnen we het 

klantprofi el veel preciezer in beeld brengen 

en veel mogelijke scenario’s doorrekenen. 

Zodat we objectiever – en gericht op de 

situatie van deze klant – kunnen aantonen 

welke portefeuille-inrichting het meeste 

kans maakt om zijn doelstellingen te reali-

seren. We bespreken de opal-analyse 

uitgebreid met de klant, waardoor hij meer 

bij het hele proces betrokken is. Onze taak 

verschuift daarmee naar vermogensregie 

en hoe je de doelen van die specifi eke klant 

realiseert.’ 

Rapportcijfer 8

Inmiddels heeft het Haagse team al onge-

veer de helft van het aantal klanten dat ze 

volgens dit concept kan bedienen. Roderick: 

‘Je weet dat je op de goede weg bent als je 

klanten en je partners, zoals fi scalisten 

en notarissen, mensen naar je gaan door-

verwijzen. Toen we enkele nieuwe klanten 

om een rapportcijfer vroegen, gaven ze ons 

gemiddeld een acht. Omdat ze de team-

aanpak en de persoonlijke aandacht op prijs 

stelden, maar ook omdat het uitgebreide 

proces degelijk en geïnteresseerd overkwam. 

Ze weten dat we consequent en dedicated 

met vermogensregie bezig zijn en er altijd 

iemand voor ze klaar staat. Die focus werkt 

dus, de klant merkt het.’ 

Meer aandacht

per klant en een 

duidelijke focus

op vermogens -

regie
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vlnr  Merijn van Acht, Andrew Mackay, Heike Leijnse, 
Roderick Mastenbroek, Folkert Jongepier, Wim Gallee
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‘Onze ondernemersgeest zit 
diep geworteld’ Luc Aben

Private Bank voor het Belgische topsegment

Luc Aben kent als geen ander het belang van 

een tweede thuismarkt. Luc stuurt in België de 

af deling Private Investments en Product-

manage ment aan. Hij heeft frequent contact met 

Van Lanschot Nederland. Minstens drie keer per 

maand is Luc in ’s-Hertogenbosch of Amsterdam, 

bijvoorbeeld om de pcc (Portfolio Construction 

Committee) bijeenkomsten bij te wonen.

‘Dat is wel ooit anders geweest’, zegt hij. 

‘Een aantal jaar geleden kwam ik maar een 

paar keer per jaar naar het noorden. Geluk-

kig is dat door de strategische keuze van 

Van Lanschot, de overname van Kempen 

en de verdere expertise die we daardoor 

binnenhaalden, veranderd. Ik probeer het 

strategisch beleggingsbeleid van de groep, 

zoals dat hier in Nederland wordt bepaald, 

ook in België door te voeren. Voor de 

Bel   g ische organisatie moeten soms produc-

ten en richtlijnen worden aangepast. We 

zitten nu eenmaal in een ander land, met 

andere wet- en regelgeving en een andere 

fi scaliteit. Op het wettelijke vlak zijn wij 

evenveel buitenland als bijvoorbeeld Spanje 

of Frankrijk’. 

Nichespeler

Doet Van Lanschot België hetzelfde als 

Van Lanschot Nederland om de beste 

Private Bank te worden? ‘Toen we ons in 

1991 in het spoor van de Nederbelg in 

Vlaan deren vestigden, hebben we ons vooral 

toegelegd op het kernmetier “beleggen en 

fi nanciële planning”. Van Lanschot België is 

dus geen algemene bank – daar zijn we 

ook te klein voor – maar een nichespeler. 

Wij richten ons al vanaf het begin als Private 

Bank op het Belgische topsegment. De 

dienst verlening van Van Lanschot Neder-

land was voorheen breder georiënteerd, nu 

richt ze zich op haar core business: Private 

Banking.’ 

Van Lanschot België en Van Lanschot 

Nederland zijn nu meer dan ooit één bedrijf 

met één duidelijke missie.

‘Halverwege de jaren negentig is de strategie 

voor België ontwikkeld’, vervolgt Luc. 

‘Toen zijn we ons ook gaan richten op de 

vermogende Belg. Op dit moment is drie-

kwart van onze clientèle Belgisch en een 

kwart Nederlands. In 1998 was dat omge-

keerd en dat is niet omdat de Nederlanders 

zijn weggelopen. Onze naamsbekendheid is 

in het afgelopen decennium signifi cant toe -

genomen. Toen ik bij Van Lanschot startte 

was de naamsbekendheid nagenoeg nihil. 

Nu zitten we in de Top vijf van private 

banks als het gaat om spontane naams-

bekendheid. 

‘Van Lanschot België heeft honderdveertig 

medewerkers. Daardoor is alles nog behoor-

lijk gecentraliseerd, zijn de lijnen kort en de 

communicatie direct. We beschikken over 

de mentaliteit van een midden- en klein-

bedrijf en dat maakt ons generalisten die van 

alle markten thuis zijn. Onze ondernemers-

geest zit diep in het bedrijf geworteld.’

Wij beschikken 

over de

mentaliteit

van een

midden- en

kleinbedrijf
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Om onze ambitie – de beste Private Bank 

worden – te realiseren, kiezen we voor een 

zeer hoog niveau van dienstverlening en in 

het verlengde daarvan, voor het fors inves-

teren in de beste mensen en de beste midde-

len. In mensen die zich blijven ontwikkelen 

en die de ambitie hebben te groeien in hun 

vakgebied. Zodat we de cliënt ervan kunnen 

verzekeren dat hij altijd een professionele 

gesprekspartner tegenover zich heeft, voor 

wie de cliëntfocus voorop staat. Iemand die 

precies weet wat er speelt in de wereld die 

Private Banking heet, en die de wensen en 

mogelijkheden van zijn cliënt als geen ander 

begrijpt.

Een gesprekspartner bovendien, die naast 

state of the art kennis, ook over de beste 

middelen op het gebied van Private Bank-

ing kan beschikken. Middelen zoals opal,

het nieuwe scenario-analyseprogramma dat 

dit jaar beschikbaar kwam, waarmee we de 

wensen en doelen van de cliënt nog beter in 

kaart kunnen brengen. En middelen zoals 

Drive!, het lange termijn it-project dat 

naast nieuwe programma’s en it-structuren, 

ook de basis is om de business change te 

stimuleren en ondersteunen. 

Keuze 2:
Investeren in mensen en 
middelen

Om te zorgen dat de organisatie maximaal 

profi jt heeft van alle nieuwe programma’s 

en mogelijkheden en om talentvolle 

Van Lanschotters ook in de toekomst de 

ruimte te geven om te excelleren, is het 

opleidingsbudget in 2007 verhoogd. Een 

gerichte investering in zowel vakgerichte 

cursussen en vaardigheidstrainingen als ook 

in maatwerkopleidingen zoals het Leader-

ship Program en het Executive Develop-

ment Program aan het prestigieuze insead
in Fontainebleau.

Maar ook los van trainingen, management-

programma’s en nieuwe tools kiezen de 

Van Lanschotters voor samenwerking, leren 

van elkaar, kennisuitwisseling en toekomst-

visie. In het dagelijks werk, in de manier 

waarop we werken met elkaar en in infor-

mele bijeenkomsten. Een mooi voorbeeld 

daarvan is het succes van Jong Van Lanschot, 

de vereniging van mede werkers onder de 

35 jaar die – soms ook samen met Jong 

Kempen – drukbezochte kwartaalbijeen-

komsten organiseert.
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Van Lanschot investeert veel in de scholing en opleiding van 

haar medewerkers. Dat is essen  tieel voor hoogwaardig bankieren 

en een nog professionelere cultuur. Van Lanschot verwacht van 

haar mede werkers dat ze kiezen voor ontwikkeling en professio-

nalisering. Aan Van Lanschot de taak om een omgeving te 

creëren waarin dit wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

En om programma’s te ontwikkelen die de effectiviteit van leren 

en ontwikkelen verhoogt. Dat doen we door het leren een 

integraal onderdeel van het werken te laten zijn. Alle program-

ma’s zijn zo opgesteld dat er altijd een juiste balans is tussen 

inspiratie, kennis opdoen en kennis toepassen. We kiezen voor 

elk programma de meest passende werkvorm en wisselen af 

tussen e-learning, zelfstudie, coaching en inspirerende meetings.

In 2007 is het opleidingsbudget met ruim 27 procent 

verhoogd. De lijnmanagers hebben directe verantwoorde-

lijkheid gekregen door de toekenning van een opleidings-

budget dat zij naar eigen inzicht kunnen inzetten voor hun 

teams. Daarnaast is in samenwerking met de insead
Business School in Fontainebleau een specifi ek Executive 

Development Program voor Van Lanschot ontwikkeld. 

De Drive! achter kennis en vaardigheden

De nieuwe systemen, processen en applicaties die met 

Drive! worden geïmplementeerd, vragen om nieuwe 

kennis en vaardigheden. Van Lanschot biedt hiervoor 

verschil lende trainingen en e-learning trajecten aan. 

Assistants en commerciële mede werkers leren werken met 

het crm-programma Siebel en de nieuwe klantbediening 

via internet. Via roadshows wordt extra uitleg gegeven. 

Voor de medewerkers van de Regionale Service Units en 

de Mid-Offi ce Private Banking zijn leergangen ontwik-

keld om de systeemkennis- en kunde te vergroten. Onze 

vaardigheidstrainingen omvatten onder meer omgaan met 

klachten, (tele fonisch) klantcontact en time-management. 

De fundamenten van leiding geven

Startende managers kunnen een aantal keren per jaar 

instromen in het Van Lanschot Leadership Program. Deze 

leergang is speciaal ontwikkeld om de inwerktijd van 

fi rst-time managers te helpen bekorten. Deelnemers 

kunnen zelf uit verschillende modules een maatwerkpro-

gramma samenstellen. Het aanbod omvat vaardigheden 

op het gebied van persoonlijk leiderschap, situationeel 

leidinggeven, medewerkers coachen en motiveren, de 

performance management-cyclus toepassen, en fi nanciële 

en juridische kennis.

Talent voor sleutelposities 

In het Professional Development programma leidt 

Van Lanschot talentvolle managers, commerciële mede-

werkers en specialisten op voor sleutelposities. Deel nemers 

worden geselecteerd op hun functioneren, potentieel en 

ambitie. Professional Development versterkt de kennis en 

expertise van Van Lanschot en creëert een goede basis 

voor de invulling van sleutelposities. Het biedt talentvolle 

mede werkers een ‘top of the bill’ professionele ontwikke-

ling, ruimte om te excelleren en inspiratie om functies met 

langduriger klantrelaties te blijven vervullen. 

Kennisontwikkeling die het verschil maakt

Met het insead Executive Development Program kiezen 

we voor kennisontwikkeling in internationaal perspectief 

voor een gemeenschappelijk strategisch en profes sioneel 

kader voor heel Van Lanschot. En voor grotere profes-

sionaliteit in bancaire vak techniek. In 2007 hebben vier 

groepen van 25 medewerkers aan het programma deel-

genomen: collega’s met een academisch denkniveau die 

in een periode van drie tot vijf jaar het verschil voor 

Van Lanschot gaan maken.

Kiezen voor inhoud
Development
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‘Je kunt de klant een betere keuze 
bieden’ Petra van der Kemp

Werken met opal

Sinds de zomer van 2007 werken de Private 

Wealth Teams (pwt) met opal, het hulpmiddel 

bij uitstek voor vermogensregie voor cliënten met 

een belegbaar vermogen groter dan 1 miljoen euro. 

Gebruiker van het eerste uur Petra van der Kemp, 

pwt Rotterdam, is enthousiast: ‘Je kunt de 

cliënt veel meer inzicht bieden in zijn mogelijk-

heden en professioneler adviseren.’ 

‘Als ik opal aan klanten uitleg, noem ik 

het altijd een scenarioanalyse’, zegt Petra. 

‘Het asset & liability model is afkomstig uit 

de pensioenwereld, waar ze het gebruiken 

om te berekenen of ze aan hun (toekom-

stige) verplichtingen kunnen voldoen. Dat 

passen we nu ook toe op de inkomens- en 

vermogens doelstellingen van vermogende 

particulieren. Hoeveel geld is er beschik-

baar? Hoeveel heeft hij nodig om van te 

leven, of voor schenkingen, of een huis in 

het buitenland? En de belangrijkste vraag: 

welk risicoprofi el, dus welke verdeling over 

verschillende beleggings categorieën, geeft 

de meeste kans om zijn doelstellingen te 

realiseren? Daarvoor gebruiken we opal.’

Duidelijke keuzes

Traditioneel vermogensbeheer maakt voor 

de klant een fi nanciële planning op basis 

van gemiddelde rendementen. Petra: ‘Maar 

voor de cliënt is het veel belangrijker te 

weten in hoeverre hij op de lange termijn 

zijn inkomens- en vermogensdoelstellingen 

daadwerkelijk kan realiseren. Dat maken we 

inzichtelijk met opal-software. Die rekent 

voor alle risicoprofi elen 500 economische 

scenario’s door, rekeninghoudend met 

relevante zaken als infl atie. De uitkomsten 

geven de omvang van het vermogen na een 

bepaalde periode aan, uitgaande van een 

gemiddeld scenario, maar ook van een goed 

en slecht scenario. 

Als je de uitkomsten bespreekt, is het voor 

de cliënt veel duidelijker wat de keuze voor 

een bepaald risicoprofi el betekent, hij wordt 

zich bewuster. Jaarlijks evalueren wij in hoe-

verre het feitelijk behaalde rendement ook 

daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren 

van de doelstellingen.’ 

Wat de klant echt wil

Sinds ze met opal werkt, gaat ze op een 

andere manier met de cliënt om, merkt Petra. 

‘De gesprekken gaan veel dieper in op wat 

de cliënt echt wil. Op het bepalen van een 

strategie, in plaats van op de beleggingen 

zelf. We kunnen professioneler en persoon-

lijker adviseren en dat komt over. Van alle 

prospects die met onze nieuwe werkwijze 

kennismaakte, is 80 tot 90 procent daad-

werkelijk cliënt geworden. En zelfs bij 

degenen die nog geen afscheid willen nemen 

van hun huidige vermogensbeheerder, laat 

Van Lanschot een zeer professionele indruk 

achter als enige Private Bank in Nederland 

die dit kan aanbieden.’ 

Inzichtelijk

maken in 

hoeverre de

lange termijn

doelstellingen 

van de klant 

realistisch zijn
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‘Goed voor je kennisvergroting, 
persoonlijke ontwikkeling en netwerk’ 

Marjolein van Dongen

Jong Van Lanschot

November 2006 is Jong Van Lanschot (JvL) 

opgericht. Een vereniging voor medewerkers tot 

35 jaar. Nu, anderhalf jaar later, heeft de vereni-

ging al 110 leden. Een gesprek met Marjolein van 

Dongen (Marketing & Productmanagement), 

de enthousiaste voorzitter van JvL.

‘Met vier collega’s heb ik JvL opgericht. 

Reden voor deze oprichting was dat over 

de bedrijfskolommen heen geen structureel 

verband was waar jonge medewerkers elkaar 

konden treffen. Terwijl daar wel behoefte 

aan was. In een memo hebben we onze doel-

stellingen beschreven. Wat willen we doen 

en voor wie? Onze ideeën werden intern erg 

enthousiast ontvangen en een half jaar later 

was de oprichting van JvL een feit.’

JvL heeft duidelijke doelstellingen geformu-

leerd. Zo wil de vereniging de binding van 

jonge medewerkers met Van Lanschot ver-

groten. Een andere belang rijke doel stelling 

is het bieden van een plat form waar kennis 

wordt gedeeld. Marjolein: ‘Door de kleur-

rijke samenstelling van de leden  worden 

op een brede schaal ervaringen gedeeld. 

We creëren voor onze leden een informeel 

platform waarbinnen zij hun mening kunnen 

geven, zaken kunnen uitwisselen en kennis 

kunnen delen.’

Over belangstelling niet te klagen

‘In het eerste jaar heeft JvL vier kwartaal-

bijeenkomsten georganiseerd. De bij-

eenkomsten worden druk bezocht, een 

vaste groep van 70 leden is er altijd. Een erg 

hoge opkomst t.o.v. ervaringscijfers van 

andere organisaties. Ook medewerkers van 

Kempen zijn inmiddels lid geworden van 

JvL. En met regelmaat krijgen we telefoon-

tjes van leidinggevenden die vinden dat we 

goed bezig zijn. Allemaal prima signalen.’

Inhoud centraal

‘De eerste bijeenkomst was de aftrap in Vak 

zuid, Olympisch stadium. Koos Maasdijk, 

een oud olympisch roeier, gaf een presentatie 

over sport, doelen stellen, team spirit en 

samenwerken. De tweede bijeenkomst ging 

over de Van Lanschotter aan het werk in de 

21ste eeuw. Hans van der Heijden van de 

Rabobank verzorgde een zeer inspirerende 

presentatie over trends en ontwikkelingen 

op hr gebied. In interactieve workshops 

konden de deelnemers na afl oop ervaringen 

uitwisselen. Ter bevordering van de inte-

gratie is samen met Jong Kempen de derde 

bijeenkomst georganiseerd. Op verzoek 

van de projectgroep mvo hebben wij ons 

ook gebogen over een centraal mvo thema. 

De volgende generatie is daar gedeeltelijk 

ontstaan.’

Het eerste jaar van JvL was een enorm 

 succes. Nu is het zaak om die lijn in 2008 

door te zetten. Het is iedere keer een uit-

daging om een bijeenkomst op niveau neer te 

zetten. De eerste kwartaalbijeenkomst staat 

alweer voor de deur. Een sessie met een poli-

tiek leider over verandering, keuzes maken, 

vernieuwen en verjongen. Marjolein: ‘Ik 

hoop dat JvL over vijf jaar een vast begrip 

is. Een gevestigde naam waarvan iedereen 

weet wat het is. Een vereniging waarvan 

iedere jonge medewerker gewoon lid wil 

zijn. Ook hoop ik dat onze doelstellingen 

nog steeds intact zijn. Sterker nog, dat onze 

vereniging daarom bekend staat: om haar 

inhoudelijke bijeenkomsten, de verbindende 

factor en de kennisoverdracht.’

Vliegende start

voor vereniging

voor jonge

medewerkers
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Van Lanschot wil een duidelijk gezicht als 

gespecialiseerde nichespeler neerzetten, 

naar onze klanten en naar de markt. Daarom 

is gekozen voor een scherpere focus op 

onze core business zodat alle producten en 

diensten passen in het specialisme private 

banking. Naast de gespecialiseerde produc-

ten en diensten die we aanbieden, is vooral 

ook de wijze waarop we als bank ons werk 

doen belangrijk. We hebben een uit stekende 

en lange reputatie hoog te houden als het 

gaat om integriteit, discretie, het omgaan 

met risico’s en een professionele en gede-

gen manier van werken. Want naast onze 

expertise als Private Bank, is ook juist die 

integriteit vaak een reden waarom klanten 

voor Van Lanschot kiezen. Daarom stonden 

ook dit jaar, in een wereld van toenemende 

regelgeving en toezicht, zaken als complian-

ce, beveiliging, en risicomanagement weer 

hoog op de agenda.

Keuze 3: 
Focus op core business

Duidelijke keuzes maken, zoals 

Van Lanschot dit jaar deed, heeft ook een 

keerzijde. Kiezen vóór bepaalde activitei-

ten, betekent soms dat andere activiteiten 

of producten niet langer bij de core business 

horen, zodat we daarvan afscheid moeten 

nemen. Producten zoals bijvoorbeeld ver-

zekeringen en hypotheken passen meer bij 

een algemene bank dan bij een gespeciali-

seerde Private Bank. We blijven cliënten 

hierover uiteraard adviseren en het complete 

pakket aanbieden in het kader van bestaande 

cliëntrelaties, maar ze behoren niet meer 

tot onze core business. Voor Van Lanschot 

Assurantiën is daarom na een zorgvuldige 

procedure een samenwerkingsovereen-

komst gesloten met De Goudse. 

Ook intern geldt dat mensen, middelen en 

investeringen primair worden ingezet in 

lijn met de focus op de core business. De 

komende tijd gaan we afscheid nemen van 

afdelingen die daar niet meer voldoende in 

passen. Ook voor die activiteiten zijn zorg-

vuldige outsourcingprocessen gestart en 

worden betrouwbare overnemende partijen 

gezocht. 
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Compliance raakt iedereen. Cliënten doen graag zaken met een 

integere organisatie, die ook hun belangen en reputatie beschermt. 

Voor een cliëntgedreven bank als Van Lanschot is compliance 

essentieel en is de zorgplicht geen plicht maar een uitgangspunt. 

Dat werkt door in keuzes die we maken: integere mede-

werkers, gedegen advies en informatie, duidelijke gedrags-

codes en systemen en procedures waarmee de bank goed is 

toegerust om risico’s te beheersen.

Integere medewerkers

Risico’s vermijden, zorgvuldig omgaan met cliënten, 

discreet zijn, integer zijn, geen loze beloften doen: het 

lijken vanzelfsprekende eigenschappen voor medewerkers 

van een kwaliteitsbank. Toch kan Van Lanschot het zich 

niet permitteren daar zonder meer van uit te gaan. 

Een pre-employment onderzoek (pes) is standaard bij 

de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Daarin 

worden onder andere referenties, diploma’s en de integri-

teit van een medewerker nagetrokken. We verwachten 

verder van alle medewerkers dat ze op de hoogte zijn van 

de relevante regels uit het Handboek Compliance en dat 

ze aangeboden informatie over compliance en integriteit 

bijhouden. Een medewerker die niet integer handelt, 

wordt ter verantwoording geroepen. Naleving van de 

compliance regels is onderdeel van de beoordelingscyclus 

en gaat daarin voor op prestaties. 

Advies en toezicht

De afdeling Group Compliance adviseert over de verta-

ling van wet- en regelgeving in beleid en procedures en 

de imple mentatie hiervan in de Van Lanschot-organisatie. 

Daarnaast heeft de afdeling tot taak de juiste na leving van 

beleid en procedures te monitoren. De afdeling is het eer-

ste aanspreekpunt voor de Autoriteit Financiële Markten 

en onder houdt contacten met De Nederlandsche Bank, 

met name op het gebied van Customer Due Diligence.

Informatie

In 2006 en 2007 hebben de afdelingen Group Compliance 

en Zorgplicht door het hele land roadshows gehouden om 

mede  werkers te informeren over compliance, integriteit, 

zorgplicht en de rol en de werkzaamheden van beide 

afdelingen. 

Ruim 1.200 medewerkers hebben deze roadshows bezocht. 

Sindsdien wordt Group Compliance regelmatig om advies 

gevraagd. Bijvoorbeeld of met een bepaalde prospect wel 

of geen zaken gedaan moeten worden. Of een medewerker 

stelt vragen over zijn eigen effectenportefeuille. 

Ook in 2008 zal aandacht worden besteed aan het ver-

groten van de compliance awareness. Zo zullen ca. 200 

Mid-Offi ce medewerkers een training Customer Due 

Diligence krijgen, waarin onder meer onderwerpen als 

identifi catie, fraude en klachtenbehandeling aan bod 

komen.

Verankering

In 2007 heeft de Raad van Bestuur het Integriteit en 

Compliance Beleid van Van Lanschot geaccordeerd. Met 

de implementatie ervan wil Van Lanschot het beleid voor 

integriteit eenduidig vastleggen en verankeren in de 

organisatie. Alle medewerkers hebben het Integriteit en 

Compliance Beleid persoonlijk ontvangen.

Sinds eind 2007 besteedt Group Compliance in perso-

neelsblad baLans regelmatig aandacht aan compliance 

gerelateerde onderwerpen. Hierbij worden zo veel 

mogelijk praktijksituaties aangehaald.

Gedragscodes

Group Compliance controleert ook de naleving van de 

gedragscodes en interne regels van Van Lanschot die 

betrekking hebben op compliance en integriteit. Bijvoor-

beeld de gedragscode E-werken waarin integer gebruik 

van digitale communicatiemiddelen (e-mail, internet, 

mobiele telefoon, Blackberry) is vastgelegd. Maar ook de 

naleving van de Algemene gedragscode, de instructie over 

privé beleggingstransacties of de regeling Nevenfuncties. 

Risico’s beheersen

Toch is Group Compliance geen politieagent. De hoofd-

activiteit van de afdeling is werken aan de integriteit 

van de dienstverlening van Van Lanschot. De afdeling 

ondersteunt medewerkers zo veel mogelijk met advies. 

Door monitoring van de naleving van de regels wordt 

niet-integer gedrag gesanctioneerd. De keuzes die worden 

gemaakt zijn er op gericht te allen tijde te voorkomen dat 

de reputatie van Van Lanschot schade oploopt. 

Kiezen voor zorg
Compliance en integriteit



20 Maatschappelijk Jaarverslag 2007

‘We gaan in de komende tijd alleen maar 
bouwen’ Toine Beljaars & Marloes Vollenbroek

Beter en sneller kansen benutten

Van Lanschot wil zich steeds meer richten op 

haar core business. Een van de keuzes die hieruit 

voortvloeien is de samenwerkingsovereenkomst 

die de bank heeft gesloten met De Goudse. 51% 

van de aandelen van Van Lanschot Assurantiën 

is in handen gekomen van De Goudse, 49% 

blijft in handen van Van Lanschot. Het verzelf-

standigde bedrijf gaat verder onder de naam 

Van Lanschot Chabot. Toine Beljaars, 

algemeen directeur van Van Lanschot Chabot en 

Marloes Vollenbroek, marketing manager van 

Van Lanschot Chabot vertellen meer over deze 

keuze.

Van Lanschot heeft de ambitie om de beste 

Private Bank van Nederland en België te 

worden. Om deze ambitie waar te maken, 

zijn duidelijke keuzes gemaakt met name als 

het gaat om de inzet van resources. Toine 

hierover: ‘Op veranderingen in wetgevingen, 

technologie en consumentengedrag willen 

wij snel anticiperen. En dat werd steeds 

lastiger. Door de verzelfstandiging krijgen 

we nu de kans om dit zelf te organiseren. En 

dat is pure winst. Over de keuze die de bank 

heeft gemaakt, ben ik dan ook meer dan 

positief.’ 

Kracht van de overeenkomst

De samenwerking met de bank wordt 

gewaarborgd door een samenwerkings-

overeenkomst. ‘Voor ons is de bank enorm 

belangrijk’, aldus Marloes. ‘Als leadver-

schaffer en als distributiekanaal. ‘Het feit 

dat we Van Lanschot in onze naam hebben 

behouden geeft de kracht van de samen-

werkingsovereenkomst aan’, benadrukt 

Marloes. 

‘Het goede blijft voor ons behouden en 

datgene wat ons belemmerde in de commer-

ciële slagkracht naar de gehele markt, zijn 

we kwijt. Hierdoor kunnen we kansen 

beter en sneller benutten. Commercieel 

gezien moeten we minder afhankelijk van 

Van Lanschot Bankiers worden. Uiteraard 

blijven we de bank heel goed bedienen, maar 

daarnaast gaan we vanuit onze eigen kracht 

nieuwe bronnen aanboren. De opdracht is 

dan ook om in de komende jaren steviger in 

de markt te komen te staan.’

Enorme opluchting

Toine: ‘Toen in maart 2007 de mededeling 

kwam dat Van Lanschot zich ging heroriën-

teren op de positie van Assurantiën, was de 

interpretatie van onze medewerkers: “dan 

worden we dus verkocht”. Dat was toch wel 

even schrikken. Je kunt daar een heleboel 

angstscenario’s bij bedenken. Er was een 

enorme opluchting toen de medewerkers 

hoorden dat Van Lanschot een samenwer-

kingsovereenkomst met De Goudse wilde 

aangaan. Geen integratiescenario’s, geen 

gedwongen ontslagen, geen verhuizingen. 

In de basis was iedereen eigenlijk wel 

opgelucht. Ik merk dat er veel vertrouwen 

is in Van Lanschot Chabot.’

Goed besluit

Er is inmiddels een beleidsplan gemaakt 

voor de komende jaren. Toine hierover: 

‘Dit is toch een moment waarop we onze 

ambities moeten neerleggen. Ik hoop dat 

het onze medewerkers de energie zal geven 

om er maximaal voor te blijven gaan. Wij 

zijn dankbaar dat de Raad van Bestuur goed 

naar onze wensen heeft geluisterd. De ver-

zelfstandiging is goed voor Van Lanschot 

Chabot en voor onze medewerkers. Nu is 

het aan ons om het in de komende jaren waar 

te maken.’

Verzelfstandiging

is goed voor

Van Lanschot 

Chabot en haar

medewerkers
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‘Wij hebben bewust voor Van Lanschot 
gekozen’ Ron van den Bosch (rechts) & Arno van Hout

Moeilijke tijden voor medewerkers Facility Services

Door focus op de kernactiviteiten van de bank is 

vorig jaar besloten om onder andere de werk-

zaamheden van de afdeling Facility Services 

van Van Lanschot Bankiers te outsourcen. Ron 

van den Bosch (adviseur Veiligheidszaken) en 

Arno van Hout (hoofd Services) – beiden werk-

zaam bij Facility Services – vertellen hoe deze 

beslissing ingreep in hun werk en in hun leven. 

‘Natuurlijk begrijp ik Van Lanschots ambitie 

om de beste Private Bank van Nederland 

en België te willen worden’, zegt Ron ‘en ik 

begrijp ook dat kiezen voor een bepaalde 

strategie in dit fi nanciële klimaat nood-

zakelijk is, maar als ik denk aan de mogelijk-

heid dat ik misschien over een tijdje geen 

Van Lanschotter meer ben, grijpt me dat aan. 

Van bedrijf veranderen is niet mijn keuze 

geweest en dat vind ik moeilijk te accepteren. 

Ik heb zeventien jaar geleden namelijk heel 

bewust voor deze bank gekozen.’ 

Ook Arno heeft net als Ron begrip voor de 

situatie. ‘Het niveau en de betrokkenheid 

van de facilitaire medewerkers van 

Van Lanschot is – ondanks de onzekerheid 

van het moment – erg groot. Wij zijn vol-

ledig geïntegreerd in dit bedrijf en kennen 

onze klanten en hun wensen door en door. 

Ik vraag me af of dit niveau in de toekomst 

gehandhaafd kan blijven. Ik ben bang dat 

Van Lanschot het verschil gaat merken. 

Je kunt als beste Private Bank tenslotte 

alleen maar optimaal werken als de daarvoor 

benodigde faciliteiten ook optimaal voor-

handen zijn.’

Wat ik niet goed begrijp, is dat de taken 

van Veiligheidszaken waarschijnlijk ook 

bij derden geplaatst gaan worden’, vervolgt 

Ron. ‘Als Van Lanschot zich volledig wil 

richten op zijn kernactiviteit, dan vind ik 

ook dat je die kernactiviteit optimaal moet 

beschermen. Veiligheid en beveiliging van 

een bank zijn heel specifi ek. Die kennis moet 

naar mijn idee binnen de bank blijven en niet 

worden ondergebracht bij derden.’ 

Zorgvuldig

De medewerkers van de afdeling Facility 

Services worden regelmatig tijdens 

gezamen lijke bijeenkomsten geïnformeerd 

over de stand van zaken. ‘We worden dit 

hele traject zorgvuldig begeleid’, zegt Ron. 

‘Als we met een brandende vraag zitten, 

kunnen we te allen tijde contact opnemen 

met het management. Van Lanschot stelt 

hoge eisen aan de kandidaat die ons even-

tueel gaat overnemen, dat geeft mij wel 

meer vertrouwen voor de toekomst.’ 

Arno beaamt dit. ‘Door de open structuur 

weten we precies wat er speelt en waar we 

staan. Mijn grootste zorg is echter op dit 

moment de gemiddelde leeftijd binnen 

Services. Die is nogal aan de grijze kant. 

Ik weet niet of de banen van deze oudere 

medewerkers bij de overnemende partij over 

drie jaar nog gegarandeerd zijn, maar ik 

vertrouw de zorg vuldigheid waarmee 

Van Lanschot onge twijfeld de onderhande-

lingen in zal gaan.’

Niveau en

betrokkenheid 

facilitaire

medewerkers

blijft ondanks

onzekerheid 

hoog
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Als er één ding is waarin Van Lanschot altijd 

al het verschil heeft gemaakt, dan is dat 

per soonlijk bankieren en aandacht voor 

onze cliënt. Wat betreft de inhoud van onze 

proposities, verschilden we echter niet altijd 

wezenlijk van andere banken. Met de keuze 

voor Private Banking en de ambitie daarin 

de top te bereiken, komt daar verandering in. 

Dankzij de samenwerking met Kempen 

& Co, de nieuwe middelen zoals opal,

waarmee we cliëntwensen nog scherper in 

kaart kunnen brengen, en dankzij de andere 

pro fessionele systemen van Drive! en onze 

veranderde werkwijze, voegen we een 

wezenlijke, nieuwe dimensie toe aan wat we 

onze cliënten inhoudelijk kunnen bieden. 

Gespecialiseerde, diepgaande kennis en 

inhoud liggen precies daar waar ze het beste 

passen, daar waar de specialisten zitten en 

waar we de juiste producten en diensten 

het beste aan elk soort cliënt kunnen 

aanbieden. Institutionele beleggers worden 

voortaan bediend door Kempen & Co, het 

top segment door Van Lanschot Kempen. 

Daarnaast zijn op veertien kantoren dit jaar 

gespecia liseerde Private Wealth Teams 

van start gegaan. Via de specialisten van 

Kempen & Co kunnen we onze cliënten 

bovendien als enige bank producten zoals 

fi duciair manage ment aanbieden om hun 

vermogensdoelen te bereiken.

Keuze 4: 
Aandacht met inhoud

Voor de medewerkers betekent dit alles: 

groeimogelijkheden, professionalisering en 

soms specialisering. Opleidingen zijn in lijn 

gebracht met de nieuwe ontwikkelingen, 

arbeidsvoorwaarden zijn geactualiseerd en 

marktconform gemaakt en performance-

management blijft veel aandacht krijgen. 

Van Lanschot wil als beste Private Bank 

immers ‘employer of choice’ zijn voor haar 

huidige medewerkers. Maar zij wil er ook 

voor zorgen dat potentiële nieuwe mede-

werkers, de toptalenten en specialisten van 

morgen, voor Van Lanschot zullen kiezen. 

Zodat we nu en in de toekomst, naast de 

beste persoonlijke aandacht voor de cliënt 

ook de beste inhoud kunnen blijven bieden, 

zowel bij Van Lanschot als bij Kempen & Co. 
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Van Lanschot heeft hooggekwalifi ceerde medewerkers nodig. 

Het is belangrijk dat de bank in beeld is als een aantrekkelijke 

werkgever. Niet alleen voor potentiële nieuwe medewerkers, ook 

voor de huidige medewerkers wil Van Lanschot de ‘employer of 

choice’ zijn. 

In 2007 heeft Van Lanschot meegedaan aan het ‘Beste 

werkgever’ onderzoek van Intermediair, dat ook een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) behelst. 

Het onderzoek was arbeidsvoorwaardelijk gedreven. Een 

degelijk fundament in de vorm van een goede vaste en 

variabele beloning is onontbeerlijk. Het onderzoek laat 

duidelijk zien dat Van Lanschotters hoog scoren op werk-

sfeer, maar kritischer zijn op doorgroeimogelijkheden en 

vrijheid in werk.

Uitstekend loopbaanhuis

Nieuwe medewerkers kiezen bewust voor Van Lanschot. 

De uitstraling van de bank, de groeimogelijkheden en het 

opleidings aanbod staan goed bekend. Er is veel belang-

stelling voor onze trainee-opleiding. Van Lanschot heeft 

een uitstekende reputatie als opleidingsinstituut, onze 

medewerkers zijn gewild op de arbeidsmarkt. Maar 

Van Lanschot wil ook een uitstekend loopbaanhuis zijn. 

Op dat gebied onderscheidt Van Lanschot zich door 

functie-inhoud. De Grote Kleinbank biedt toegevoegde 

waarde als compacte, platte organisatie die ruimte biedt 

voor groei en specialisatie en waar eigen verantwoorde-

lijkheid en ondernemerschap kernwaarden zijn.

Marktgerichte beloning

In 2007 heeft Van Lanschot een nieuwe methode voor 

functiewaardering ingevoerd. Er is een duidelijker 

differentiatie in functies aangebracht en alle functies zijn 

opnieuw gewogen en in functiefamilies ingedeeld. 

Op het gebied van vaste en variabele beloning zijn nieuwe, 

meer marktgerichte keuzes gemaakt, ondersteund door 

voortdurende aandacht voor performance management. 

Van Lanschot streeft er naar bij de 25 beste betalers in de 

markt te horen. In 2007 is het bonusbudget aanzienlijk 

verhoogd. Er is uitgebreid onder zoek gedaan naar markt-

gerichte beloning. Dit heeft geresulteerd in een trans-

parantere toekenning van bonussen.

Hoge hit-ratio

Bij de werving van nieuwe medewerkers brengt 

Van Lanschot de arbeidsvoorwaarden al in een vroeg 

stadium – vaak al voor het assessment – ter sprake. 

Van Lanschot hanteert daarbij een termsheet dat duidelijk 

inzicht geeft in het huidige salaris en het salarisaanbod 

van Van Lanschot en dat het mogelijk maakt appels met 

appels te vergelijken. In 2007 heeft Van Lanschot uit 1595 

solli ci tanten 844 kandidaten in procedure genomen en 

342 kandidaten een aanbod gedaan. Hierbij werd een hit-

ratio van 75 procent behaald.

Onderscheidende arbeidsvoorwaarden

In haar arbeidsvoorwaardenbeleid heeft Van Lanschot in 

2007 een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden geactuali-

seerd en marktconform gemaakt. Het pensioensysteem is 

herzien, het optieplan is vervangen door een aantrekkelijk 

aan delenplan en de service van het Personeelskantoor 

en de Regeling Bankdiensten zijn meer in lijn gebracht 

met die bij collega banken. Van Lanschot kiest voor onder-

scheid door niet klakkeloos te volgen wat anderen doen, 

maar door arbeidsvoorwaarden een invulling te geven die 

meerwaarde biedt voor de mede werkers.

Kiezen voor condities
Arbeidsvoorwaarden
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Aandacht voor propositie en talent 
bij Kempen & Co Wouter de Ridder

De beste zijn

‘De beste propositie bieden, de beste mensen aan-

trekken, nieuwe diensten ontwikkelen en kennis 

delen: ‘bij ons is altijd alles gerelateerd aan 

onze specialismen,’ zegt Wouter de Ridder. 

‘Want daarin willen we de beste zijn.’

‘Kempen & Co richt zich als gespecialiseerde 

zakenbank op een beperkt aantal specia-

lismen,’ zegt Wouter de Ridder, directeur 

Institutionele Relaties bij Kempen Capital 

Management, dat zich bezighoudt met 

vermogensbeheer. ‘In aandelenhandel en 

-research, vermogensbeheer en corporate 

fi nance bieden wij Angelsaksische kwaliteit 

met een Nederlandse mentaliteit. Onze 

klanten waarderen deze persoonlijke 

aandacht. Sinds de overname door 

Van Lanschot bieden wij aan Van Lanschot 

onze gespecialiseerde kennis van de zake-

lijke markt, zodat zij die kan inzetten voor 

haar vermogende klanten.’ 

Fiduciair management

‘Een voorbeeld daarvan is onze nieuwe 

vermogensbeheerpropositie: fi duciair 

management, een geïntegreerde vermogens-

beheeroplossing afkomstig uit de pensioen-

wereld,’ aldus Wouter. ‘Sinds 2000 zijn 

pensioenfondsen geconfronteerd met een 

negatieve ontwikkeling op de aandelen-

beurzen en de druk om aan toekomstige 

verplichtingen en doelstellingen te voldoen. 

Door aangescherpte regelgeving voor pen-

sioenfondsen ontstond een nieuw bestuurs-

model, waarbij meer taken uit besteed 

worden aan één fi duciair vermogens-

beheerder binnen een door het pensioen-

fondsbestuur opgesteld kader. Met dit 

mandaat kan de fi duciair manager handelen 

in het belang van het gehele pensioenfonds, 

risicomanagement uitvoeren en integraal 

rapporteren aan alle betrokkenen. 

Wij doen dat inmiddels voor een aantal ver-

zekeraars en pensioenfondsen, waaronder 

Goudse Verzekeringen en Pensioenfonds 

Randstad. Al snel ontstond de gedachte dat 

dit nieuwe model ook voor zeer vermogende 

particulieren, verenigingen en stichtingen 

interessant is. Ook zij hebben te maken met 

complexe fi nanciële planning, en willen 

grip hebben op een maximaal neerwaarts 

risico voor hun totale vermogen. Deze 

gespecialiseerde kennis gaan we, samen 

met Van Lanschot, ook aan de bovenkant 

van de particuliere markt aanbieden onder 

de noemers vermogensregie en fi duciair 

management.’ 

Talent aantrekken

Wie de ambitie heeft om de beste te zijn, 

moet tevens zorgen dat hij de beste mensen 

heeft. Wouter: ‘Daarom trekken we 

regelmatig nieuwe specialisten aan die tot 

de absolute top behoren op het gebied van 

fi duciair management en beleggen. Tege-

lijkertijd doen we veel aan selectie en 

ontwikkeling van jonge ambitieuze mede-

werkers, die we screenen volgens een 

eenvoudige abcd-formule: affi niteit met 

onze business, brains (bovengemiddelde 

studieresultaten), goede communicatieve

vaardigheden en drive, een aantoonbaar 

hoog ambitie- en energieniveau. Want de 

juiste mix van ervaren toppers en jong talent 

levert de beste bijdrage aan onze propositie 

en het telkens verbeteren van de inhoud. 

En dat is wat je nodig hebt als je tot de Euro-

pese top wilt behoren.’ 

Angelsaksische

kwaliteit met

een Nederlandse

mentaliteit
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‘Professionele basis onder de ambitie’
Ole Faass & Martine Vleeshouwers

Drive!

‘Drive! gaat om hoogwaardige inhoud, meer tijd 

voor de klant en eigen verantwoordelijkheid,’ 

zegt projectmanager Ole Faass. ‘Maar Drive! is 

meer dan een vernieuwde it-structuur, legt col-

lega Martine Vleeshouwers uit, ‘het is vooral een 

nieuwe manier van werken, een business change’. 

‘Dit is het grootste project dat we als bank 

ooit hebben gedaan,’ zegt Martine Vlees-

houwers, die samen met Ole Faass sinds 

2006 in de project organisatie van Drive! 

werkt. Martine als manager program offi ce 

en Ole als projectmanager payments. 

‘We werken op een aparte locatie met een 

grote groep externe it-professionals en 

ruim zeventig Van Lanschot-collega’s uit 

alle onderdelen die zorgen voor een goede 

aansluiting bij de business.’

Stroomlijnen

Ole Faass: ‘Als je naar een hoogwaardigere 

inhoud wilt, moet je zorgen dat je in de front 

offi ce minder tijd aan administratie en meer 

tijd aan de klant of acquisitie kunt besteden. 

In de Back Offi ce moet je een gestroomlijnd 

geautomatiseerd leveringsproces hebben dat 

eenvoudig te bedienen is en de kans op fou-

ten minimaliseert.’ Om dat in goede banen 

te leiden, zijn eerst alle processen kritisch 

tegen het licht gehouden. ‘We heb ben geke-

ken waar en hoe processen vereenvoudigd 

kunnen worden. Wordt er ergens dubbel 

werk gedaan? Wordt informatie op meerdere 

plaatsen bewaard of goedgekeurd? 

Daar waar mogelijk maken we de processen 

effi ciënter en zorgen we dat informatie op 

één plek ingevoerd en op één plek opvraag-

baar is. Die nieuwe processen zijn de basis 

voor Olympic, het nieuwe Core Banking-

systeem.’ De eerste resultaten van Drive! 

zijn inmiddels zichtbaar. Zo werkt de 

commerciële organisatie sinds september 

2007 met Siebel, het nieuwe relatiemanage-

mentsysteem. En klanten profi teren door 

het nieuwe internetbankieren al langer van 

Drive! 

Business change

Maar de grootste slag moet nog gemaakt 

worden: alle aandacht van het Drive!-team 

is nu gericht op het testen en in 2009 imple-

menteren van het nieuwe core banking-

systeem Olympic. Die implementatie brengt 

grote veranderingen met zich mee, zoals 

nieuwe en andere taken voor medewerkers, 

nieuwe werkprocessen en een andere stijl 

van  leidinggeven. ‘Het meest zichtbare van 

Drive! is misschien de betere inhoud en 

dienst verlening,’ zegt Martine, ‘Maar de 

nieuwe werkwijze is minstens zo belangrijk. 

Olympic en de nieuwe processen zijn geënt 

op de drie visiepunten van Van Lanschot: 

de cliënt proactief bedienen, hoogwaardige 

inhoud en eigen verantwoordelijkheid. Zo 

leggen we een stevige en professionele basis 

onder onze ambitie om de beste Private 

Bank te zijn.’ 

Hoogwaardige

inhoud, meer tijd

voor de cliënt 

en eigen verant-

woordelijheid
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Oorspronkelijk en maatschappelijk verantwoord

ondernemerschap 

Met de keuze voor ‘De Volgende Generatie’ als 

thema wil Van Lanschot haar kennis, ervaring 

en middelen inzetten voor de maatschappij. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus, 

op een eigenzinnige wijze die past bij de identi-

teit van de bank.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(mvo) is de laatste jaren een veelbesproken 

thema. Zowel intern als extern, want 

ook klanten willen regelmatig weten hoe 

Van Lanschot hier tegenover staat en laten 

het antwoord steeds vaker meewegen bij 

het wel of niet kiezen voor Van Lanschot 

als bank. 

De volgende generatie

mvo als onderdeel van de Van Lanschot-

strategie is niet nieuw. Van Lanschot geeft 

van oudsher veel aan goede doelen, maar 

vooral op ad hoc-basis en zonder veel rucht-

baarheid. Gaandeweg ontstond er behoefte 

aan een opnieuw geformuleerd thema en 

een eigenzinnige focus waaruit blijkt wat 

voor bedrijf Van Lanschot wil zijn en hoe 

zij als onderneming een bijdrage wil leveren 

aan de maatschappij. Een focus bovendien 

die intern en extern duidelijk aangeeft 

waarvoor men juist bij Van Lanschot kan 

aankloppen. 

Investeren in morgen

Daarom is in 2007 in samenwerking met 

een extern bureau een thema voor de toe-

komstige mvo-activiteiten bepaald: 

‘De Volgende Generatie’, gericht op het 

bevorderen van de ondernemende geest. 

Een thema dat dicht bij Van Lanschot ligt, 

omdat ondernemerschap centraal staat en 

de medewerkers hiervoor bij uitstek hun 

kennis en expertise kunnen inzetten. Met 

deze themakeuze toont Van Lanschot dat 

zij staat voor het investeren in een onder-

nemende samenleving en zorg wil dragen 

voor de volgende generatie in Nederland en 

België. Daarbij kunnen we steunen op de 

ondernemingszin van onze voorvaderen die 

in (familie)bedrijven bijzondere producten 

ontwikkelden. En op onze ruime ervaring 

met ondernemen in (familie)bedrijven en 

overdracht van de oudere naar de nieuwe 

generatie. 

En misschien wel het belangrijkste: het 

thema biedt de mogelijkheid om vernieuwing 

en de liefde voor ondernemerschap te delen 

met de aanstormende generatie. 

‘Goed, duurzaam ondernemerschap maakt 

het verschil’

Duurzaamheid leek het toverwoord van 

2007, zeker na de Nobelprijs van klimaat-

goeroe Al Gore. Toch is duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

voor Van Lanschot geen nieuw begrip of 

modegril. 

Kiezen voor goed, duurzaam ondernemer-

schap betekent rekeninghouden met de 

wereld om ons heen. Bijvoorbeeld door de 

diensten die we aanbieden, zoals duurzaam 

beleggen. Maar ook door waar mogelijk te 

kiezen voor duurzame productiemiddelen, 

zoals fsc-gecertifi ceerd papier, zuinige 

auto’s en duurzame gebouwen. En natuur-

lijk door, zoals we van oudsher doen, ons 

steentje bij te dragen aan goede doelen en 

het ondernemerschap van morgen. In 2007 

is het beleid verder ontwikkeld op een wijze 

die past bij Van Lanschot, zodat we onze 

kennis en expertise zo goed mogelijk kun-

nen inzetten voor de wereld en de onder-

nemingen van morgen. 

Floris Deckers
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‘We willen iets nalaten aan volgende 
generaties’ Merlijn de Gruijter (links) &Angelique Poiesz

Vernieuwing, ervaring en traditie
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Vernieuwing, ervaring en traditie, dat zijn de 

drie pijlers van ‘De Volgende Generatie’, het 

nieuwe mvo-thema. In 2007 werden deze 

pijlers uitgewerkt tot concrete bijdragen, zoals 

een onder nemersspel voor kinderen, kennis-

overdracht voor ondernemers en aandacht voor 

ambachtelijke (familie)bedrijven.

‘Zoals veel bedrijven en particulieren 

steu nen wij al jaren diverse goede doelen, 

bijvoorbeeld in de gezondheidszorg,’ vertelt 

Merlijn de Gruijter, personal assistant van 

Floris Deckers, die samen met private 

banker Angelique Poiesz de uitwerking van 

het mvo-thema op zich nam. ‘Wat nog ont-

brak was een overkoepelend thema dat echt 

bij ons en onze klanten past en waarmee we 

ons kunnen onderscheiden. Van Lanschot 

en haar klanten willen graag iets nalaten aan 

de maatschappij. Daarom zijn we op zoek 

gegaan naar thema’s en goede doelen waar-

voor wij onze specifi eke kennis en ervaring 

kunnen inzetten. Doelen waarbij integriteit 

voorop staat en die we kunnen delen met 

onze klanten.’ 

De drie pijlers

Het nieuwe thema bestaat uit drie onder-

delen: vernieuwing, ervaring en traditie. 

‘Bij vernieuwing gaat het om de generatie 

van morgen,’ legt Angelique uit. ‘Om onder -

nemerschap bij kinderen te stimuleren, 

onder zoeken we een eventuele samenwer-

king met BizWorld, een ondernemersspel 

voor kinderen, waarbij onze medewerkers 

of relaties lesgeven in groep acht. Ook onze 

kerstgift is naar BizWorld gegaan.’ 

Naast de komende generaties staan ook 

vorige generaties – de ondernemende 

geesten die Van Lanschot en haar klanten 

groot hebben gemaakt – in de schijnwerpers. 

Merlijn: ‘De pijler traditie draait om het 

stimuleren van vakmanschap, ambachtelijke 

producten en cultureel erfgoed, heel 

belang rijk in deze wereld van globalisering 

en massaproductie. Samen met Stichting 

Het Nieuwe Gilde brengen wij door middel 

van bedrijfsbezoeken ambachtelijke 

 bedrijven onder de aandacht, zoals glas-

blazerijen of bierbrouwerijen. En we helpen 

eigenzinnige ondernemers om hun ideeën 

te realiseren.’ 

De derde pijler – ervaring – staat in het 

teken van het overdragen van de kennis en 

ervaring van Van Lanschot en haar cliënten. 

Angelique: ‘Zo werkt Van Lanschot al een 

aantal jaren mee aan de Opvolgersacademie 

van De Baak. Daarnaast zijn we betrokken 

bij een leerstoel aan de Tilburgse universi-

teit voor onderzoek dat bedrijfsleven en 

overheid ten goede komt. En ook hier kijken 

we naar morgen met de Van Lanschot 

 Lecture, een prijs voor ondernemende 

studenten.’ 

Nu het thema gekozen is en de doelstel lingen 

geformuleerd zijn, is het tijd voor imple-

men tatie. ‘Zodat verantwoord ondernemen 

een onderdeel van de strategie van de bank 

wordt en door de aderen van alle 

Van Lanschotters gaat stromen,’ aldus 

 Merlijn. Een enthousiaste groep 

Van Lanschotters is momenteel bezig om de 

pijlers van het thema nader vorm te geven.

Generatie’ is een

overkoepelend

mvo-thema

dat echt bij ons 

en onze cliënten

past
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‘Een duidelijk gezicht tonen’

Naast diverse bijdragen aan de grotere, algemeen 

bekende goede doelen, sponsort Van Lanschot 

ook – vaak kleinere - goede doelen waarbij de 

eigen medewerkers betrokken zijn. In 2007 werd 

het beleid hiervoor opnieuw geformuleerd. 

Van Lanschot sponsort verschillende goede 

doelen, zoals het Vicki Brownhuis voor 

kankerpatiënten. En het ‘ziekenhuis pas-

poort’ van de Jack Rabbit Foundation, 

waarin kinderen hun ervaringen kunnen 

optekenen. Die sponsoring kan bestaan uit 

een fi nanciële bijdrage, maar ook uit het 

voeren van de fi nanciële administratie of 

de pr voor een goed doel. Tot voor kort 

was het beleid vooral gericht op ‘goed doen 

in stilte’. In de toe komst wil Van Lanschot 

echter duidelijker haar maatschappelijk 

gezicht laten zien. Aan aan vragers van 

sponsoring van buitenaf, aan cliënten, maar 

ook aan de eigen medewerkers. 

Goede doelen 

Behalve dat Van Lanschot als bedrijf iets 

voor de maatschappij wil doen, wil zij ook 

haar medewerkers de mogelijkheid geven 

hun sociale gezicht in hun eigen nabije 

omgeving te laten zien. Want medewerkers 

zijn privé regelmatig betrokken bij een scala 

aan goede doelen, variërend van verenigin-

gen en stichtingen voor gezondheidszorg 

of dierenwelzijn tot het stimuleren van 

culturele activiteiten. Sommigen vroegen 

daarvoor in het verleden al op eigen initiatief 

een bijdrage aan Van Lanschot. Om dit te 

realiseren is hiervoor nu beleid ontwikkeld 

en een Goede Doelen Commissie opgericht. 

Medewerkers kunnen bij deze commissie 

een bijdrage van maximaal 750 euro aan-

vragen voor een goed doel in Nederland of 

België, waarbij zij zelf actief betrokken zijn. 

De Commissie neemt de ingediende sponso-

raanvragen in behandeling aan de hand van 

heldere richtlijnen. Aansluiting bij het van 

Lanschot-thema de ‘Volgende Generatie’ is 

niet noodzakelijk, de aanvragen worden op 

hun eigen merites beoordeeld. In 2007, het 

eerste jaar van de nieuwe regeling, keurde 

de Goede Doelen Commissie vijfentwintig 

aanvragen van medewerkers goed. 
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‘Echt de moeite waard als je die blije 
kindergezichtjes ziet’ Bianca Slagmolen

Ze wist nog maar kort van het bestaan van de 

Goede Doelen Commissie af. En haar aanvraag 

kwam per ongeluk net te laat binnen. Maar de 

Commissie deed niet moeilijk. Binnen enkele 

weken kon Bianca Slagmolen ‘haar’ goede doel 

verrassen met een bijdrage van Van Lanschot.

‘Mijn man en ik nemen deel aan de Stichting 

Eggrun’, vertelt Bianca, assistent beleg-

gingsadviesteam in Utrecht. ‘Dat is een 

jaarlijkse “eierenrace” voor motorrijders. 

Zij willen laten zien dat ze geen duister volk 

vormen, maar gewone, gezellige mensen 

met het hart op de juiste plaats. Daarom 

verzamelen ze zich op paaszaterdag op drie 

plaatsen in Nederland voor een uitgestip-

pelde rijtoer langs ziekenhuizen om zieke 

kinderen te bezoeken. Vooraf zijn er stapels 

cadeautjes gekocht zoals paaseieren, maar 

ook knuffels en speelgoed. Allemaal nieuw 

speelgoed, want anders komen er te veel 

bacteriën mee het ziekenhuis in. Het geld 

voor de cadeautjes is afkomstig van de 

deelnemers die inschrijfgeld betalen, en be-

drijven die sponsoren. Toen wij de Eggrun 

ontdekten, waren we meteen enthousiast en 

wilde ik ook aan Van Lanschot een bijdrage 

vragen. Na wat rondbellen kwam ik terecht 

bij de Goede Doelen Commissie, alleen 

was ik net te laat voor de laatste aanvraag-

ronde van 2007. Gelukkig hebben ze mijn 

aanvraag toch meegenomen en binnen een 

paar weken hoorde ik dat Van Lanschot een 

bedrag van 500 euro zou doneren. Het geld 

werd kort daarop rechtstreeks overgemaakt 

aan Eggrun. Dat vond ik prettig en zuiver, 

want op die manier loopt het niet via mijn 

bank rekening en huishoudpot.’ 

Paashazen en knuffels

‘Dit jaar komt een deel van de paascadeautjes 

dus van Van Lanschot. Echt leuk dat dat 

kan. En beslist de moeite waard om die blije 

kindergezichtjes te zien als er zo’n stoere 

motorrijder aan hun bed verschijnt met een 

knuffel. Of als de motoren de hal van het 

ziekenhuis binnenrijden, wat soms mag. Om 

nog maar te zwijgen van die grote mannen 

in hun zwarte pakken en hun paashazen-

pakken met een kindje op de arm!

Inmiddels heb ik de smaak te pakken. Het 

benzinestation waar ik altijd tank, hield 

laatst een actie met knuffels. Ik heb het 

hoofdkantoor gevraagd of ik de overgeble-

ven knuffels voor Eggrun mocht hebben, en 

dat vond het hoofdkantoor goed. 

Als ik in de toekomst weer iets tegenkom, ga 

ik zeker opnieuw helpen. En dan is het goed 

om te weten dat ik ook bij Van Lanschot kan 

aankloppen.’ 

Knuffels en

paaseieren voor 

zieke kinderen

Goede Doelen Commissie
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Belangstelling voor duurzaam beleggen groeit

Uit onderzoek blijkt dat zeker vijftig procent 

van de Nederlandse beleggers geïnteresseerd is in 

duurzaam beleggen. Ook bij Van Lanschot groeit 

de belangstelling van klanten hiervoor. Waar 

gaat het precies om en wat biedt van Lanschot 

op dit gebied?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

betekent transparant zijn in wat je wel en 

niet doet. Voor het bankbedrijf wil dat bij-

voorbeeld zeggen: afwegen welke klanten je 

wel of geen krediet verstrekt, zoals bijvoor-

beeld extreem vervuilende bedrijven. Of zo-

als in 2007 actueel was: wel of niet beleggen 

in producenten van clusterbommen. 

Duurzaam beleggen, ook wel Socially 

Responsible Investing (sri) genoemd, is af-

komstig uit de Verenigde Staten, waar het al 

een aantal jaren een forse groei doormaakt. 

Een groei die ook in Nederland naar ver-

wachting de komende jaren zal aanhouden. 

Ook bij Van Lanschot vragen klanten steeds 

vaker naar duurzame beleggingsmogelijk-

heden. Uit bevlogenheid met de wereld om 

ons heen, maar ook vaak uit puur zakelijke 

overwegingen. 

Duurzaam beleggen

In het verleden bestonden er plannen voor 

het starten van een eigen Van Lanschot 

Duurzame Aandelenfonds. Sinds de over-

name van Kempen & Co behoren die tot het 

verleden omdat Kempen & Co het Orange 

SeNSe Fund heeft, een goed presterend 

duurzame aandelenfonds dat ook 

Van Lanschot nu in samenwerking met 

Kempen & Co aanbiedt aan klanten die 

duurzaam willen beleggen. Waar 

Van Lanschot voorheen meer individuele 

duurzame aandelen aanbood, is sinds de 

samenwerking met Kempen & Co de focus 

verschoven naar duurzame aandelenfondsen. 

De criteria die Van Lanschot hanteert voor 

bedrijven waarin duurzaam belegd kan wor-

den, zijn opgesteld door het United Nations 

Environment Programme Finance Initiative 

(unep fi).
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Best in class: de groene winnaars 
van morgen Han van Rhee (rechts) & Cor Wijtvliet

Duurzaam beleggen
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‘Duurzaamheid leeft echt bij onze klanten,’ zegt 

vermogensbeheerder Han van Rhee. 

‘Dat is niet zo vreemd,’ vindt research equity 

analist Cor Wijtvliet, ‘want duurzaamheid is 

bijna onvermijdelijk. En dat betekent de nodige 

veranderingen en nieuwe kansen.’

‘Van onze relatiebeheerders hoor ik dat er 

veel belangstelling voor duurzaam beleggen 

is,’ zegt Han. ‘Bij particulieren, maar ook 

bij verenigingen en stichtingen, zowel bij 

Van Lanschot Bankiers als bij Kempen. Voor 

die klanten worden portefeuilles samenge-

steld op basis van hun wensen. We hebben 

nu een Duurzame Aandelen-portefeuille 

met negen duur zame fondsen, verdeeld over 

stijl (small- mid- en largecap) en regio 

(Wereld, Europa, Azië). En we bieden het 

Orange SeNSe Fund van Kempen & Co aan, 

niet omdat het van Kempen is, maar gewoon 

omdat dit fonds het erg goed doet.’ 

Duurzame criteria

‘Bij onze keuzes gebruiken we de criteria 

van Socially Responsible Investing (sri) van 

de unep fi,’ zegt Cor. ‘Die bestaan uit 

harde uitsluitingscriteria, bijvoorbeeld op 

het gebied van milieuverontreiniging, en uit 

sociale en ethische criteria, zoals eerlijke 

handel en het afwijzen van kinderarbeid. 

Daarnaast zoeken we ‘best in class’ aandelen 

en – steeds belangrijker – actief aandeel-

houderschap van de fondsmanagers naar 

de bedrijven waarin wordt belegd. Als 

benchmark gebruiken we de Dow Jones 

Sustainability Index, een index van honder-

den op hun duurzaamheidsbeleid getoetste 

bedrijven.’

Groene winnaar

Of beleggen in duurzaamheid echt goed 

gaat renderen, is nog moeilijk te zeggen. 

Cor: ‘Er zijn nog geen echt grote groene 

bedrijven, alleen kleine, want een multi-

national die aan alle duurzaamheidcriteria 

wil voldoen, kan niet concurreren. Slecht 

gedrag wordt in dit opzicht nog niet bestraft. 

Toch is duurzaamheid bijna onvermijdelijk, 

want de regelgeving zal steeds strenger 

 worden. Gelukkig brengt dat niet alleen 

bedreigingen met zich mee, maar ook 

kansen op innovatiegebied. Zodat de 

 belegger straks krijgt waarop hij hoopt: 

een Google-achtig bedrijf dat groot èn 

groen is èn een winnaar.’ 

Duurzaamheid 

brengt kansen op

innovatiegebied
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Van eerlijke koffi e tot groene energie

Niet alleen naar buiten toe, in het goede-

doelenbeleid, of bij producten zoals duur-

zaam beleggen, maar ook intern staat 

duur zaamheid hoog in het vaandel bij 

Van Lanschot. Al is een bank geen productie-

bedrijf waar grote hoeveelheden grond-

stoffen nodig zijn of vervuilende productie-

processen plaatsvinden, toch is er ook in 

de dienstverlening milieuwinst te behalen. 

De afdeling Facility Services waakt ervoor 

dat Van Lanschot als bedrijf duurzaam en 

milieu bewust inkoopt als het om bijvoor-

beeld papier, energie of milieuvriendelijke 

schoonmaakmiddelen gaat, of om de eerlijk 

geproduceerde Max Havelaar-koffi e in de 

koffi eautomaten op het hoofdkantoor. Bij de 

(ver)bouw en inrichting van kantoorlocaties 

wordt goed gelet op isolatie en waar moge-

lijk worden duurzame materialen gebruikt. 

Zelfs bij dat wat het pand verlaat aan afval 

wordt aan het milieu gedacht. Daarom wordt 

er gebruik gemaakt van het Eco-smart-

systeem, dat op de meeste grote locaties 

geïnstalleerd is, waarbij afval gescheiden 

wordt ingezameld. 

Duurzaam ondernemen

En last but not least wordt er gewerkt aan 

een ‘groen’ wagenpark, want sinds 2006 

werkt Van Lanschot met Greenlease, dat wil 

zeggen: ‘groene’ lease-auto’s met de zuinige 

energielabels A t/m C. Medewerkers wier 

lease-auto in aanmerking komt voor vervan-

ging, kunnen hun nieuwe auto uitsluitend 

met een A t/m C energielabel-categorie 

kiezen. In december 2007 bestond 59% 

van het leasewagenpark uit auto’s met een 

A, B of C energielabel. Over enkele jaren, 

waarschijnlijk in 2010, zijn alle oude auto’s 

vervangen en zal vrijwel het gehele park 

‘groen’ zijn.
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‘Goed voor het milieu èn voor onszelf’
Hetty Wolters en Aart Jan Veldt

‘Facility Services is al jaren met duurzaamheid 

bezig,’ zegt facilitair manager Hetty Wolters. 

‘We proberen zoveel mogelijk te besparen, voor 

onszelf èn voor het milieu.’ ‘Goed letten op groene 

en milieukeurmerken is daarbij heel belangrijk,’ 

aldus manager beheer Aart Jan Veldt. 

‘Als inkopers weten we wat de mogelijk-

heden zijn qua schoonmaak, energie of 

afval inzameling’, vertelt Hetty. ‘Als je dan 

contracten kunt sluiten die goed zijn voor 

het milieu en de werkomgeving, dan ga 

je daar natuurlijk voor. Zeker als dat ook 

nog eens tienduizenden euro’s besparing 

oplevert, zoals bij de gescheiden afval-

inzameling. Op de grote kantoren hebben 

alle kamers nu afvalinzamelingunits van het 

Eco-smartsysteem, waarmee we papier, 

gft en glas scheiden, zodat het hergebruikt 

kan worden. Niet-herbruikbaar restafval, 

zoals plastic, is het duurst in de verwerking; 

door dat te scheiden en tot het minimum te 

reduceren, besparen we veel geld.’ 

Ook bij de inrichting en schoonmaak van 

kantoren let Facility Services op materiaal-

gebruik, goede isolatie en welke installaties 

er geplaatst worden. Hetty: ‘Waar het qua 

representatie mogelijk is, leggen we bijvoor-

beeld tapijt van Interface, een duurzaam 

bedrijf dat verantwoorde materialen 

gebruikt. In onze monumentale panden is 

het soms lastig om moderne, duurzame 

materialen te gebruiken en toch de authen-

tieke uitstraling te bewaren, maar we 

pro beren het zoveel mogelijk. En in de 

contracten met schoonmaakbedrijven laten 

we altijd opnemen dat ze alleen met milieu-

vriendelijke schoonmaakmiddelen mogen 

werken.’ 

7646 bomen

Andere belangrijke productiemiddelen 

die Facility Services inkoopt zijn energie, 

lease-auto’s en papier. Aart Jan: ‘Onze 

 energieleverancier garandeert dat de bron 

van onze elektriciteit 100% “schoon” is, 

dat wil zeggen: afkomstig van waterkracht, 

windmolens of biomassa. En wat lease-

 auto’s betreft: we gebruiken niet alleen 

auto’s met energielabel A t/m C, onze 

leverancier Greenlease houdt ook aan de 

hand van ons brandstofverbruik bij hoeveel 

co2-uitstoot wij veroorzaken. Ter compen-

satie laten we bomen aanplanten. In 2007 

zijn er zodoende 7646 bomen aangeplant 

ten behoeve van een co2-neutraal lease-

wagenpark.’ 

Bomen leveren ook het papier dat op de 

kantoren gebruikt wordt. ‘Maar dan wel 

alleen bomen uit verantwoord beheerde 

 productiebossen’, aldus Aart Jan. ‘Al ons 

papier heeft het fsc-keurmerk, dat garan-

deert dat er geen tropische bossen voor 

gekapt zijn. Om het papiergebruik tevens te 

reduceren, is in 2007 gewerkt aan verdere 

uitbreiding van dubbelzijdig printen op de 

meest gebruikte printers en hebben we de 

gebruikers daarop geattendeerd.’ 

‘Gelukkig zijn de meeste mensen graag 

bereid om aan duurzaamheid te werken en 

komen ze ook met eigen ideeën’, besluit 

Hetty.

Collega’s zijn

graag bereid om

aan duurzaam-

heid te werken

Duurzaam Ondernemen
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Milieutabellen

Milieu

In 2007 hebben wij voor het eerst ons 

ver bruik op het gebied van elektriciteit, gas, 

papier en afval in Nederland geïnventari-

seerd. Hetzelfde geldt voor onze co2  uit-  

stoot en co2 compensatie uit hoofde van 

Green lease. 

De cijfers worden in nevenstaande tabellen 

weergegeven. Wij realiseren ons dat de 

cijfers van grotere betekenis zullen zijn als 

er een vergelijking tussen jaren kan worden 

gemaakt.

1  Van Lanschot heeft 38 kantoorgebouwen in gebruik in Nederland met 

een bruto vloeroppervlakte van 85.898m2

2  Betreft de auto’s die in 2007 in gebruik zijn genomen. In 2008 hebben 

wij als doelstelling om de co2 uitstoot en -compensatie en de totaal 

gereden kilometers over ons gehele wagenpark weer te geven.

Energieverbruik en co2 uitstoot 1

 Verbruik  Uitstoot in

 in gj  kiloton 

Elektriciteit   37.080   6.49

Gas   20.160   1.12

Papierverbruik

 Kilo 

Commercieel drukwerk  82.110

Blanco papier  92.600

Enveloppen   47.600

Afvalstromen

 Kilo

Papier/karton  72.518 

Vertrouwelijk papier  614.490 

Restafval  331.284 

GreenLease 

 Kilo co2   Aantal bomen  

co2 compensatie 2  152.927  7646
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Medewerkers in cijfers

Aantal medewerkers Van Lanschot

Het aantal medewerkers in 2007 is gedaald 

ten opzichte van 2006. Deze daling is 

voornamelijk het gevolg van de overdracht 

van de meerderheid van de aandelen van 

Assurantiën naar De Goudse en als gevolg 

hiervan de overgang van ruim 200 mede -

werkers. 

Leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijd is de laatste jaren 

gestegen en deze trend hield ook in 2007 

stand. Lag de gemiddelde leeftijd in 2002 bij 

de medewerkers nog rond de 37 jaar, in 2007 

is deze gestegen naar bijna 41 jaar (40,81 ). 

De medewerkers in de categorie 55+ maken 

ongeveer 10% van het totale personeels-

bestand uit. Dit zal de komende jaren toe -

nemen.

1  Inclusief Raad van Bestuur en Van Lanschot Trust

2  Opgenomen bij Bankbedrijf

3  Dochters Assurantiën, Belgie verzekeringen, ipfp/Distriplan Belgie 

Aantal medewerkers Van Lanschot

 31 12 2007    31 12 2006    31 12 2005

 Aantal  fte  Aantal  fte  Aantal  fte

Bankbedrijf 1  1.837  1.656,40  1.897  1.738,60  1.762  1.608,00

Van Lanschot Assurantiën       251  225,43  248  224,34

(incl. vlag)

C en E Bankiers  

   

  1.837  1.656,40  2.148  1.964,03  2.010  1.832,34

FvL Curacao  26  25,28  26  25,28  25  24,28

FvL Luxemburg  29  28,50  27  26,50  27  26,50

FvL België  146  141,20  134  130,19  124  120,30

FvL Zwitserland  21  21,00  20  20,00  17  17,00

Kempen  399  377,30     

Overige dochters 3  3  2,29  11  9,90  17  15,30

Raad van Bestuur 2      4  4,00  4  4,00

Totaal  2.461  2.251,97  2.370  2.179,90  2.224 2.039,72

Leeftijdsopbouw

2007    2006    2005

  Mannen Vrouwen  Mannen  Vrouwen  Mannen  Vrouwen

< 20 jaar  3  1    

20 tot 25 jaar  22  26  21  26  18  19

25 tot 30 jaar  71  91  94  120  80  87

30 tot 35 jaar  130  145  165  180  179  200

35 tot 45 jaar  343  377  407  422  405  375

45 tot 55 jaar  282  164  346  168  322  160

55 jaar >  137  45  138  56  120  45

Totaal  988  849  1171  972  1124  886

Gemiddelde leeftijd

 2007  2006  2005

Totale personeelsbestand  40,81  40,40  40,30  

Mannen  42,37  42,00  41,80 

Vrouwen  38,99  38,50  38,40 
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Aantal actieve medewerkers 

Onder fulltime contracten wordt een 

36-urige werkweek verstaan. De verhou-

ding tussen het aantal fulltime en parttime 

mede werkers is in 2007 ten opzichte van 

2006 gelijk gebleven.

In toenemende mate wordt gebruikgemaakt 

van seniorenverlof. Medewerkers vanaf 

58-jarige leeftijd wordt de gelegenheid 

geboden gemiddeld 32 uur te werken, waar-

bij de arbeidsvoorwaarden op 36 uurs-basis 

worden gecontinueerd. Het percentage 

deelnemers is toegenomen tot 3,4% van het 

totale personeelsbestand.

Indeling volgens salarisschalen

De trend dat een groter percentage vrouwe-

lijke medewerkers in de schalen 10 en hoger 

terechtkomt wordt voortgezet. Verder is 

als gevolg van de invoering van een nieuw 

functiewaarderingssysteem het aantal niet 

ingedeelde medewerkers gehalveerd.

Aantal promoties

Het aantal promoties is ten opzichte van 

2006 zowel in absolute aantallen als procen-

tueel gestegen. De stijging was niet zo fors 

als in 2006. De promoties deden zich bij alle 

onderdelen van de bank voor. 

Aantal actieve medewerkers ft / pt / Seniorenverlof    

 31 12 2007 

 Mannen  Vrouwen  Totaal

Fulltime  783  314  1.097

Parttime  47  482  529

Seniorenverlof  48  13  61

Overige dienstverbanden  110  40  150

Totaal  988  849  1.837

Indeling volgens salarisschalen ultimo 2007

Schalen Mannen    Vrouwen   Totaal

 Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %

Niet ingedeeld  74  7,5  16  1,9  90  4,9

2  4  0,4  7  0,8  11  0,6

3  6  0,6  3  0,4  9  0,5

4  26  2,6  90  10,6  116  6,3

5  37  3,7  115  13,5  152  8,3

6  77  7,8  241  28,4  318  17,3

7  94  9,5  123  14,5  217  11,8

8  143  14,5  102  12,0  245  13,3

9  208  21,1  73  8,6  281  15,3

10  175  17,7  57  6,7  232  12,6

>10  144  14,6  22  2,6  166  9,0

Totaal  988  100  849  100  1.837  100

Aantal promoties

 2007  2006  2005  2004  2003

Mannen  189  139  96  92  99

Vrouwen  138  119  71  79  68

Totaal  327  258  167  171  167
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Duur dienstverband

De grootste groep medewerkers is tussen 

de vijf en tien jaar bij Van Lanschot in dienst; 

al is hier wel sprake van een afname. 

Het per centage van medewerkers met een 

dienst  verband korter dan vijf jaar neemt toe; 

een gevolg van de nieuwe instroom. Het 

percentage medewerkers met een dienst  -

verband van langer dan tien jaar blijft 

toenemen.

Beëindiging dienstverband

Het aantal beëindigde dienstverbanden ver-

 toonde een sterke stijging die te ver klaren is 

door het feit dat ruim 200 mede  werkers – als 

gevolg van de integratie met Kempen en de 

verkoop van een meerderheidsbelang van 

Van Lanschot Assurantiën – niet meer op de 

loonlijst bij Van Lanschot staan. 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is voor het 

eerst sinds jaren licht gestegen naar 4,77.

Dit cijfer is inclusief zwangerschaps- en 

bevallingsverlof.

Pensioenfonds

Het aantal actieve deelnemers is gedaald ten 

opzichte van begin 2006. 

Duur dienstverband

 Mannen  Vrouwen  Totaal  % 2007  % 2006  % 2005

< 5 jaar  343  286  629  34,2  32,1  28,6

5 tot 10 jaar  277  264  541  29,5  33,7  36,7

10 tot 15 jaar  81  104  185  10,1  9,9  8,6

15 tot 20 jaar  84  76  160  8,7  7,7  10,1

20 tot 25 jaar  60  53  113  6,2  5,2  3,7

25 jaren >  143  66  209  11,4  11,5  12,3

Totaal  988  849  1.837  100  100  100

Beëindiging dienstverband

 2007  2006  2005  2004  2003

Totaal  410  202  202  182  155

Ziekteverzuim

2007 Gewerkte dagen  Ziektedagen   % ziekteverzuim

Man 230.625,61 6.207,69 2,62

Vrouw 157.930,19 13.249,41 7,74

Totaal 388.555,80 19.457,10 4,77

2006 

Man 246.002,40 7.579,90 2,99

Vrouw 163.084,50 11.823,30 6,76

Totaal 409.086,90 19.403,20 4,53

2005 

Man 237.280,80 5.786,00 2,38

Vrouw 143.626,30 13.731,70 8,73

Totaal 380.907,10 19.517,7 4,87

Aantal deelnemers pensioenfonds 2006 (inclusief arbeidsongeschikten)

Stand 31 12 2006  2.084  Cf jaarverslag 2006 

Indiensttredingen  +167   

Uitdiensttredingen  -249   

Overlijden  0   

      

Stand 31-12-2007  2.002   



46 Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Interne Commissies

1  Indelingscommissie Functiewaardering

De commissie bestond in 2007 uit:

Mevrouw drs. C.E. Habes, voorzitter

De heer drs. J.J.M. Jacobs

Mevrouw drs. M.H.A. Keereweer

De heer drs. F.P. Mannaerts

De heer J.J.F. Mannaerts mba
De heer R. Huiszoon mba
Mevrouw A.M.C. Verhoeven, secretaris

2 Bezwarencommissie Functiewaardering

De commissie bestond in 2007 uit:

– Namens werkgever 

De heer mr. B.L.J.M. Noy, voorzitter

De heer mr. H.J.P. Maas, commissielid en plaats vervangend 

voorzitter

– Namens de Ondernemingsraad

De heer mr. P.B.C. Schoenmakers, vast lid

De heer S.J.M. Stuijvenberg, plaatsvervangend lid

Mevrouw A.A.V. van Rossum, vast lid

De heer R. Geel, plaatsvervangend lid

De heer drs. B. Wellens, secretaris

In 2007 is er één bezwaar ingediend. Dit bezwaar is 

behandeld door de Bezwarencommissie Functiewaardering 

en zij heeft daar advies over uitgebracht. 

3 Algemene Regeling inzake Klachten (arik-commissie)

De commissie bestond in 2007 uit:

– Namens de werkgever

De heer drs. C.H.A. Kuijpers ra, voorzitter

De heer C.M. den Engelsen ra, plaatsvervanger

De heer mr. P.W.A. van Galen, vast lid

Mevrouw mr. A.G.W. Wolters, plaatsvervanger en 

aanspreekpunt seksuele intimidatie

– Namens de Ondernemingsraad 

De heer A.J.M. Tuerlings, vast lid

De heer Y. Boon RBA, plaatsvervanger

De heer R.H.M. van Rijen, vast lid

De heer G.L.A.G. van Mackelenbergh, plaatsvervanger en 

aanspreekpunt seksuele intimidatie

De heer H.A.H.A.M. Franken, klachtenbegeleider

Mevrouw A.M.C. Verhoeven, ambtelijk secretaris

In 2007 heeft de commissie geen klacht ontvangen. Daarom 

heeft er in 2007 geen vergadering plaatsgevonden. 

4 Professional Development-commissie

De commissie bestond in 2007 uit:

De heer drs. F.G.H. Deckers, voorzitter

Mevrouw drs. C.E. Habes

De heer mr. H.H. Idzerda

De heer P.A.M. Loven

De heer drs. F.P. Mannaerts

Mevrouw mr. T.L. Nagel

De heer drs. J.C. Rietvelt

De heer drs. I.A. Sevinga

De heer A.C. Smits

De heer G. Verlodt 

De heer mr. P.R. Zwart 

Mevrouw M. Zeegers, secretaris

5 Beroepscommissie Mobiliteit

De commissie bestond in 2007 uit:

– Namens de werkgever

Mevrouw drs. C.E. Habes, voorzitter

Drs. L.W.J. Mertens

De heer K.H. Aulman ra
De heer mr. P.B.C. Schoenmakers

De heer J.J.M. Jacobs

De heer mr. P.W.A. van Galen

– Namens de Ondernemingsraad

De heer R.C. Labadie, vast lid

De heer J.C.M. Janssen, plaatsvervanger

Mevrouw mr. A.A.C. Poot, ambtelijk secretaris

Mevrouw A.M.C. Verhoeven, plaatsvervangend 

ambtelijk secretaris

In 2007 zijn er geen klachten ingediend bij de Beroeps-

commissie Mobiliteit.

6 Beroepscommissie A (conform Sociaal Plan)

De commissie bestond in 2007 uit:

– Namens de Ondernemingsraad

De heer J.C.M. Janssen, vast lid

De heer R.C. Labadie, plaatsvervanger

Mevrouw C.A.M. Bicane-Doomernik, plaatsvervanger

De heer R. Geel, vast lid

– Namens de werkgever

De heer mr. H.J.P. Maas 

De heer J. A. Wolff, plaatsvervanger

Mevrouw mr. M.P.J.M. Brok, plaatsvervanger

– Secretaris

Mevrouw A.M.C. Verhoeven, secretaris

In 2007 zijn er geen klachten ingediend bij Beroeps-

commissie A 

7  Beroepscommissie B (conform Sociaal Plan)

Deze commissie kent een paritaire samenstelling: twee 

leden door Van Lanschot en twee vanuit de vakorganisaties. 

– Namens de vakorganisaties

Per bezwaarschrift wijzen de vier vakorganisaties 

(fnv Bondgenoten, De Unie, Dienstenbond cnv en 

Beroeps organisatie Banken en Verzekeringen) uit hun 

midden twee commissieleden aan die zitting nemen in de 

commissie. 

– Namens de werkgever

De heer mr. P.B.C. Schoenmakers, plaatsvervanger

De heer mr. H.J.P. Maas

De heer T. van Cooten, plaatsvervanger

– Secretaris

Mevrouw A.M.C. Verhoeven, secretaris

In 2007 zijn er geen klachten ingediend bij Beroeps-

commissie B.
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8 Ideeëncommissie

De commissie bestond in 2007 uit:

De heer drs. M.J. Hopman, voorzitter

Mevrouw mr. O.A.H. Vermeijlen

De heer J.J.F. Mannaerts mba
De heer F.H.B. Voss

Mevrouw drs. E.A.H. Engelhart

Mevrouw drs. J.J. Dijksterhuis

De heer P.M. Hoogendijk

De heer mr. A.D. Boer

De heer drs. M.N.M. Beckers

Mevrouw J.M.W. Heesbeen, secretaris

Er werden in 2007 123 ideeën ingediend. In 2006 waren 

dat er nog 64. Dat is een stijging van bijna 100%. Dit komt 

doordat er in 2007 regelmatig actief over de Ideeën Postbus 

en de Ideeëncommissie is gecommuniceerd. 

Twintig ideeën zijn in 2007 beloond met een geldbedrag.

9 Ondernemingsraad

Om de communicatie met de medewerkers te optimaliseren, 

worden de verslagen van zowel de Ondernemingsraad- 

als de Overlegvergaderingen gepubliceerd op intranet. 

In het Ondernemingsraad Jaarverslag 2007/2008, dat 

naar verwachting medio april 2008 verschijnt, doet de 

Ondernemingsraad verslag van zaken die in 2007 aan de 

orde kwamen. 

De Ondernemingsraad van F. van Lanschot Bankiers nv 
bestond per 31 december 2007 uit:

Mevrouw C.A.M. Bicane-Doomernik

De heer J.W. Bok

De heer J.A.H. Bosman ffp
De heer R. Geel, secretaris

De heer P.Th.W. van Helvoort

De heer mr. B.L.M. Jansen

De heer J.C.M. Janssen

De heer W.P.J. Kuppens, vice-voorzitter

De heer R.C. Labadie, voorzitter

De heer A.J. van Luijk

Mevrouw N. van Os, ambtelijk secretaris

De heer R.H.M. van Rijen

Mevrouw A.A.V. van Rossum

De heer drs. J.A. Sanders

De heer drs. E.K.M. Stoffels

De heer mr. P.R.J.M. Tijhuis

Een greep uit de zaken waar de Ondernemingsraad 

zich in 2007 mee heeft beziggehouden:

Adviesaanvragen

– Wijzigingen Treasury

–  Inschakelen externe adviseur over mogelijke outsourcing 

Facilitaire Diensten

–  Wijziging binnen Operational & Market Risk Control

– Personeelskantoor

–  Opheffen afdeling Bidoc en beëindiging van een deel van 

de activiteiten

–  Verhanging internet van Business Banking naar 

Private Banking

–  Overgang Verenigingen en Stichtingen naar Kempen & Co

–  Overgang Wealth Management naar Kempen & Co

–  Aanvulling Operations Effectenbedrijf

–  Herinrichting p&i eerste stap

–  Opdrachtverstrekking onderzoek outsourcing p&i
–  Voorgenomen volledige outsourcing van Facility Services

–  Verkoop meerderheid aandelen Van Lanschot Assurantiën

–  Wijziging van de kantoren Heerlen & Maastricht binnen 

het Particuliere Bedrijf

–  Private Investments over Technische Analyse

–  Beëindiging Ars Mundi

–  Wijziging Topstructuur

–  Inrichting van de transitieorganisatie van p&i

Instemmingsaanvragen

–  On call-regeling

–  Beleid Integriteitsgevoelige Functies

Overige onderwerpen

–  Bespreking jaarcijfers Van Lanschot 2006

–  Bespreking halfjaarcijfers Van Lanschot 2007

–  Jaarverslag or 2006-2007

–  Sociaal Jaarverslag 2006

–  Directieverslag Procesontwikkeling & Informatie-

voorziening

–  Verzuimrapportage

–  Risico-inventarisatie en– evaluatie

–  Voordracht de heer ing. A.J.L. Slippens als lid 

Raad van Commissarissen

–  Benoeming deelnemers Verantwoordingsorgaan 

Stichting Pensioenfonds

–  Benoemingen interne commissies

–  Regeling Bankdiensten

–  Medewerkerstevredenheidsonderzoek

–  Exit enquête

–  40-urige werkweek

–  Werktijden 4 x 9

–  Performancemanagement

–  Beoordelen en belonen

–  Leeftijdsbewust personeelsbeleid

–  Alcoholbeleid

–  Bezwarencommissie Functiewaardering

–  Aanvulling bij volledige arbeidsongeschiktheid (iva)

Evaluaties

–  Voortgang overname Kempen & Co

–  Voortgang project Drive!

–  Voortgang Assurantiebedrijf

10 Vertrouwenspersonen

Mevrouw mr. M.P.M.M. Brok

De heer T. van Cooten

In 2007 zijn bij de vertrouwenspersonen geen 

meldingen binnengekomen.

11 Verzorgingsfonds

Het bestuur van het Verzorgingsfonds bestond in 2007 uit:

De heer G.L.A.G. van Mackelenbergh, voorzitter

De heer mr. R.J.A. Verberne, secretaris

Mevrouw M.A.G. Lievens, penningmeester

Doel van het fonds is de fi nanciële last voor deelnemers te 

verlichten die kan ontstaan door ziekte van degene die 

normaal de huishouding doet. Per 1 september 2002 is het 

reglement van het Verzorgingsfonds aangepast. De belang -

rijkste beleidswijzigingen houden in dat de tegemoet-

koming bij onoffi ciële hulp is gelijkgesteld aan die bij 

offi ciële hulp en dat de kosten voortvloeiende uit gezins    -

hulp bij ongeval en stervensbegeleiding hierbij worden 

meegenomen. Medewerkers van Van Lanschot kunnen lid 

worden van het Verzorgingsfonds.

Per ultimo 2007 nemen 530 medewerkers deel aan het fonds 

(2006: 587). In 2007 deden twee leden (2006: acht) een 

aanspraak op het fonds. In totaal werd aan hen € 2.031,05 

(2006: € 4.372,40) uitgekeerd.



In memoriam

In 2007 zijn de volgende (oud) medewerkers overleden: 

Naam Overleden  Leeftijd

   

Mevrouw V.M. Proper  01 01 0 7 84

De heer F.J. van Dam  15 01 07 75

De heer C. Droog  21 03 07 79

De heer P.R. van Genugten  09 04 07 21 

Mevrouw S. Pelkman-Spies  14 04 07 47

De heer H. Noppen  27 05 07 83

De heer W.A.J. Beelaerts van Emmichoven  24 09 07 68
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